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I

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ประจําป 2560 
 จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ที่ปรึกษา  
 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง        อธิการบดี    
 
กองบรรณาธิการ 
 ศ.ดร.สายหยุด  จําปาทอง             ดร.สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง 

ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต             
รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย          
รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ         
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต     
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ              
ผศ.สุรเดช บุญลือ 

ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ          
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร           
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ    
ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์           
ดร.อนันต  ธรรมชาลัย              
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล             

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก 
ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท 
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ 
รศ.ดร.ปยะบุตร  วานิชพงษพันธุ  
รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ 
รศ.ดร.ศริศักด์ิ สุนทรไชย 
รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 
รศ.ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป 
รศ.เรือนแกว ภัทรานุประวัติ 
รศ.วสันต กันอ่ํา 
รศ.ศิริลักษณ สุวรรณวงศ 
รศ.อรสา  อรามรัตน 
ผศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย 
ผศ.ดร.อัคคกร    ไชยพงษ 
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ 
ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 
ดร.ดวง  บงกชเกตุสกุล 
ดร.ธิปตย   โสตถิวรรณ 
ดร.เพ็ญจันทร ประดับมุข เชอรเรอร 
ดร.ภัทราวดี มากมี 
ดร.มงคล กล่ินกระจาย 
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง 
ดร.สุดาสวรรค    งามมงคลวงศ 
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง 
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ 
ดร.อุษณี  มงคลพิทักษสุข 
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II

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานศึกษาศาสตร  

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
รศ.ดร.พวงรัตนน  เกษรแพทย 
รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ 
รศ.ดร.ลัดดาวัลย  เพชรโรจน 
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 
รศ.ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ 
รศ.ดร.อํานวย  เดชชัยศรี 

ผศ.ดร.คงศักด์ิ  สังฆมานนท 
ผศ.ดร.พันธศักด์ิ  พลสารัมย 
ผศ.ดร.ไพรัช  วงษยุทธไกร 
ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงษพิพัฒน 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผศ.ดร.ศิริพรรณ  ศรีวันยงค 
ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐ 
ผศ.ดร.อรุณี  หงษศิริวัฒน 

น.อ.หญิง ดร.สุธิญา  จันทรเจาฉาย 
ดร.ไขแสง  พุฒชูช่ืน 
ดร.จักรกฤษณ  โปณะทอง 
ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง 
ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์ 
ดร.ดุษฎี  สีวังคํา 
ดร.ธํารง  รัตนภานุเดช 
ดร.นพลักษณ  หนักแนน 

ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
ดร.บุปผา  ปล้ืมสําราญ 
ดร.ภานุวัฒน  ศิรินุพงศ 
ดร.วรางคภรณ  ไตรติลานันท 
ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 
ดร.วิวัฒนา  ฐานสโร 
ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน 
ดร.ศศิรดา แพงไทย 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ 
ผศ.สุรเดช บุญลือ 
ดร.โกศล สอดสอง 
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร 
ดร.พงษศักด์ิ เพรชสถิต 

ดร.วัชระ  คําเขียว 
ดร.วิยะดา วรานนทวนิช 
ดร.สาธนีย  แซซ่ิน 
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล 
ดร.อนันต ธรรมชาลัย 

  
 ดานศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ 
ดร.ณรงค  พิมสาร 

ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 
ดร.สุวพร  เซ็มเฮง 
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 
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III

สารอธิการบด ี
 

การประชุมวิชาการนับวาเปนพันธกิจที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย ซ่ึงการประชุม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซ่ึงจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 “การบูรณาการความรูสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน” ในคร้ังนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง 
นํามาซ่ึงการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง  

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเก่ียวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ 
 
         
 
              (ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”   
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

IV

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  

“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”  
วันศุกร ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 
08:00 – 08:30 น   ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 3  
08:30 – 10:30 น   นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่1 
10:30 – 11:00 น.  รับประทานอาหารวาง 
11:00 – 11:10 น.  พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 
    กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม 
    กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
11:10 – 12:30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ     
12:30 – 13:30 น.  รับประทานอาหารวาง 
13:30 – 16:30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่2 
 

__________________________________ 
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V

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS052: ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของกรุงเทพมหานคร พรพิลาศ  สุนทรหงส 
รศ.ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ 
รรณสินท  สัตยานุวัตร 

443 

NBUS053: ปจจัยท่ีสงผลตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ 

นันทพล พันธุเดช 
วิยะดา วรานนทวนิช2 

454 

NBUS054: อุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 

สลิล  พึงวัฒนานุกูล 
มานะ  ลักษมีอรุโณทัย 2 

465 

NBUS055: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีน
ในประเทศไทย 

พรพิมล  ฟองศรี 
ผศ.ดร.สุมาลี  พุมภิญโญ 
รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร 

481 

NBUS056: นโยบาย e-Education กับการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
อยางมีประสิทธิภาพ 

บัวบุตรี  ศิริวัฒน 490 

NBUS057: กระบวนการทุนทางสังคม ท่ีสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ขันทอง  ใจด ี 499 

NBUS058: การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลฝายโรงงานและอะไหล  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย: สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย 

พาขวัญ  ยินดีวิทย 
ดร.วิยะดา  วรานนทวนิช 

511 

NBUS059: การศึกษากระบวนการสูประชาธิปไตยของเกาหลีใต บุญวัฒน  สวางวงศ 519 
NBUS060: ชุมชนเขมแข็งสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน กฤตติกา  เศวตอมรกุล 527 
NBUS061: รูปแบบของนวัตกรรมการบริหารจัดการ: อดีตชาติ พลตํารวจตรี ดร.สุพิศาล  

 ภักดีนฤนาถ 
535 

NBUS062: การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรูภาพลักษณ 
มีผลตอการตัดสินใจซือ้สินคาเกษตรแปรรูปในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ฉัตรราณี  หนูจันทร 
ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ  

543 

NBUS063: สื่อสาธารณะกับการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองในสังคมไทย: 
กรณีศึกษารายการนักขาวพลเมืองขององคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย 

สไรรา ไกรสิน 555 

NBUS064: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณคาตราสินคามีผลตอ
การตัดสินใจซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

สมบูรณ  ภุมรินทร 
ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ  

568 
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VI

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS065: การบริหารลูกคาสัมพันธท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา 
ตอธุรกิจบริการนํ้าดื่มตามครัวเรือน 
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NBUS052: ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของกรุงเทพมหานคร 
EFFECTIVENESS OF BUILDING AND LAND TAX COLLECTION OF BANGKOK 
METROPOLITAN ADMINISTRATION (BMA) 
 
พรพิลาศ  สุนทรหงส์ 1   รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ 2   และวรรณสินท์  สัตยานุวัตร์ 3 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของกรุงเทมหานคร” ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลรายงานผล
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของส านักงานเขต 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ปีภาษี 2554-2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
การใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครโดยรวมมีประสิทธิผล และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน แยกตามพื้นที่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
Abstract 
 This article is the partial results from the research, “The Guildline for increasing efficiency of 
Building and Land Tax collection of Bangkok Metropolitan Administration”, by the analysis of the Bangkok 
socio-economic and Building and Land Tax collection data from 2011 to 2015 of Bangkok's fifty districts 
offices. The samples used in this research were revenue sections of Bangkok's fifty districts offices. In 
data analysis, the descriptive statistics, the content analysis as well as the one way ANOVA have been 
conducted. The results showed that the Building and Land Tax collection of Bangkok Metropolitan 
Administration was effective. And when comparing the effectiveness of the Building and Land Tax 
collection by area, there were found different statistical significance. 
 
Keywords: Effectiveness Building and Land Tax collection 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองนครหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานใน
รูปแบบพิเศษ มีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 
2528 มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 1,562.2 ตารางกิโลเมตร 
ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ชีวิตและธุรกิจของคนในกรุงเทพมหานครสามารถ
ขับเคล่ือนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการดีเยี่ยม เพื่อ
ผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมมหานครชั้นน า มีส่ิงแวดล้อมที่ดี และ
เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Metropolis) ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-
2563) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันมีประชากรตามทะเบียนราษฎร  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 5.6 ล้านคน (ราชกิจจานุเบกษา. 2559: ออนไลน์) หรือประมาณร้อยละ 9 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (ประชากรทั้งประเทศ ประมาณ 65 ล้านคน) มีประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก จากรายงาน
ประชากรแฝง ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะในปี 2553 ประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครมีมากที่สุด จากจ านวนประชากรกรุงเทพมหานคร 8,302,901 ล้านคน มีประชากรแฝง 
จ านวน 3,061,583 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558: ออนไลน)์ ซึ่งประชากรแฝงเหล่านี้มาใช้บริการสาธารณะ
ของคนในชุมชน เช่น ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ การแพทย์ การศึกษา การจราจร เป็นต้น กรุงเทพมหานครจะต้องเสีย
งบประมาณในการบริหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณที่รัฐบาลให้มานั้นไม่มากพอ กรุงเทพมหานครต้องจ่ายเงิน
ส่วนเกินมาเพื่อส าหรับดูแลประชากรที่เพิ่มมากขึ้น 
 ภารกิจของงานและโครงการพื้นฐานต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจะต้องด าเนินการตามหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ดีมีสุข สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนซึ่งมีเป็นจ านวนมากที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นมหานครท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน การด าเนินงานต่างๆ เหล่านี้ กรุงเทพมหานครต้องมี
แหล่งรายได้เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ในปัจจุบันรายรับของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมาจากรายได้
ที่รัฐบาลกลางจัดเก็บให้หรือแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ หรือล้อเล่ือน ภาษีสุรา ภาษี
การพนัน ภาษีสรรพสามิต ภาษี/ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีธุรกิจเฉพาะและจากรายได้ที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บเองตามกฎหมายซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าบริการ รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภค การพาณิชย์และกิจการ
อื่นๆ รายได้เบ็ดเตล็ด ดังตารางเปรียบเทียบแสดงสัดส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้และรายได้ที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บเองของรายรับประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 
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ตาราง 1 รายรับของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้และรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ
เอง ประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 

หน่วย:ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รายรับของ 
กทม. 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให ้ รายได้ที่ กทม. จัดเก็บเอง 
จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดสว่น 

2554 57,336.40 43,468.22 75.81% 13,868.18 24.19% 
2555 59,502.17 45,699.49 76.80% 13,802.68 23.20% 
2556 63,061.20 48,661.37 77.16% 14,399.83 22.83% 
2557 66,658.87 51,150.21 76.73% 15,508.66 23.27% 
2558 69,245.75 52,289.21 75.51% 16,956.54 24.49% 

 
ทีม่า: ค านวณจากสถิติกรุงเทพมหานคร. 2555-2558 
 
 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองมีอัตราส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับที่รัฐบาล
จัดเก็บให้หรือแบ่งให้ ส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของกรุงเทพมหานครต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล
ส่วนกลาง และการพึง่พารายได้จากแหล่งอื่นมากกว่าการพึ่งพาจากแหล่งรายได้ของตนเอง ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร
มีการเจริญเติบโตและมีต้องการการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหารายได้ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรายได้ที่กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้เอง (มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม. 2552: 215) การที่
กรุงเทพมหานครจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านการคลัง ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้ และเพื่อความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเองได้มาก และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
เจริญก้าวหน้าทัดเทยีมเมืองชั้นน า มีส่ิงแวดล้อมที่ดี และประชาชนอยู่ดีมีสุขตามนโยบายที่ก าหนดไว้ กรุงเทพมหานคร
จึงจ าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะส่วนของภาษีที่กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บได้เองตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย โดยเฉพาะในส่วนการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บได้มากที่สุดของกรุงเทพมหานครและเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ   
ดังผลการจัดเก็บภาษีของปีงบประมาณ 2554-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

445



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ตาราง 2 ผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2554-
2558 

 

ปีงบประมาณ 
การจัดเก็บภาษี 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 

ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ยอดรวม 
โรงเรือน
และที่ดิน 

บ ารุง
ท้องที ่

ป้าย 

2554   9,477,425,603.40 132,785,887.08 704,731,201.24 10,314,942,691.72 91.88% 1.29% 6.83% 
2555   9,659,196,057.29 132,133,283.76 744,166,979.83 10,535,496,320.88 91.68% 1.25% 7.06% 
2556 10,429,694,431.80 129,891,517.62 708,591,103.96 11,268,177,053.38 92.56% 1.15% 6.29% 
2557 11,073,609,825.38 130,190,576.00 773,772,786.96 11,977,573,188.34 92.45% 1.09% 6.46% 
2558 11,514,122,392.37 130,649,454.52 800,772,424.26 12,445,544,271.15 92.52% 1.05% 6.43% 

 
ที่มา: ค านวณจาก สถิติกรุงเทพมหานคร (2558: 186) 
 
 จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 ปี ย้อนหลัง กรุงเทพมหานครเก็บได้เพิ่มขึ้น
ทุกปีแต่ยังเป็นจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครวา่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
จากการจัดเก็บตามพื้นที่ตั้งของเขตซึ่งแบ่งเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขต กรุงเทพชั้นกลาง 
ประกอบด้วย 18 เขต กรุงเทพชั้นนอก ประกอบด้วย 11 เขต (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. 2560: ออนไลน)์ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการวิจัยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แยกตามพื้นที่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีประชากร และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี ้
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ฝ่ายรายได้ของส านักงานเขต 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ที่ท า
หน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) หมายถึง หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี ได้แก่ ฝ่ายรายได้ 
ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ที่ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 
50 เขต 
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  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดย
พิจารณาจากรายได้ที่เก็บได้จริงเปรียบเทียบกับมูลค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินท่ีคาดหวังว่าจะเก็บได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประสิทธิผล หมายถึง ร้อยละของมูลค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินท่ีจัดเก็บได้ต่อมูลค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ที่คาดหวังว่าจะเก็บได้ (หน่วย: %) 
 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพชั้นใน หมายถึง เขต 21 เขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย 
จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง วัฒนา 
 กรุงเทพชั้นกลาง หมายถึง เขต 18 เขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระโขนง ประเวศ บางเขน 
บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลัด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วังทองหลาง 
คันนายาว สะพานสูง สายไหม 
 กรุงเทพชั้นนอก หมายถึง เขต 11 เขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก 
ลาดกระบัง ตล่ิงชัน หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวัฒนา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่น ามาก าหนดกรอบในการวิจัยในเรื่องประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดค านิยามค าว่า “ประสิทธิผล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ว่า “ผลส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น” (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556: 713) สอดคล้องกับแนวคิดของ เอ็ทซอยนิ (Etzioni. 
1964: 8) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า ระดับที่องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและแนวคิดของ 
ลอว์เลสส์ (Lawless. 1972: 388) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ส าหรับวัดวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ว่า เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้ตั้งไว้หรือไม่ 
 หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี อดัม สมิธ (1776) นักเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ได้วางหลักเกณฑ์ที่ดีใน
การจัดเก็บภาษี 4 ประการ ซึ่งจะท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 1) หลักความ
เป็นธรรม (Equity) ประชาชนในแต่ละประเทศทุกคนต้องเสียสละรายได้หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามฐานะทาง
เศรษฐกิจของแต่ละคน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของรัฐ เพราะแต่ละคนได้รับประโยชน์และความคุ้มครองจากรัฐ   
2) หลักความแน่นอน (Certainty) ภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนต้องมีความแน่นอน ไม่ก ากวม และมีลักษณะหรือ
รูปแบบชัดเจน เช่น ผู้เสียต้องรู้ว่าช าระภาษีเท่าใด เมื่อใด ที่ไหน และทราบว่าหากไม่เสียภาษีจะมีบทลงโทษอย่างไร  
3) หลักความสะดวก (Convenience) การจัดเก็บภาษี จะต้องจัดเก็บภาษีตามวันและเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 4) หลักความประหยัด (Economy) ภาษีที่จัดเก็บจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสีย
ภาษีให้น้อยที่สุดแต่ท าให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้มากที่สุด 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้เป็นแนวคิดในการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
กรุงเทพมหานครครั้งนี้ ได้แก่ งานวิจัยของ ชุติมันต์  หน่อแก้ว (2554) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีปัจจุบัน พบว่า ขาด
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เทคโนโลยีด้านแผนที่ภาษี งบประมาณไม่เพียงพอ และวิธีการที่ท าให้การจัดเก็บภาษีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมี
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษีโดยตรง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้การช าระภาษีถูกต้องเป็นธรรมกับ
ประชน และงานวิจัยของ กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล: 
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ ยังขาดทักษะในการจัดเก็บ ขาดความเข้มงวด และงบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความแตกต่างกันตามพื้นที่ท่ีจัดเก็บ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2558 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
เป็นข้อมูลรายปี โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีอากร 
  การก าหนดประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่จัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ยื่นหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของ
ส านักงานเขต 50 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร 
  2.2 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาให้ครอบคลุมกับแนวคิดโดยแยกตามแหล่งข้อมูล 
  2.3 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
 3. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับสถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ 
  3.2 วิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร โดยแยกตามกลุ่ม
กรุงเทพชั้นใน กลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง กลุ่มกรุงเทพชั้นนอก โดยอธิบายเนื้อหาจากค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยมีการก าหนดระดับประสิทธิผลและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในการ
ก าหนดระดับประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครแยกตามพื้นที่กลุ่มกรุงเทพชั้นใน 
กลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง กลุ่มกรุงเทพชั้นนอก ได้แบ่งระดับคะแนนเฉล่ียออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (มีประสิทธิผลอยู่
ในเกณฑ์ 1-6%) ระดับ 2 (อยู่ในเกณฑ์ > 6% ไม่เกิน 12%) ระดับ 3 (สูงกว่าเกณฑ์ > 12%) ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ค่า
น้ าหนักคะแนนเฉล่ียโดยใช้ช่วงกว้างของคะแนน ดังนี ้
 

   ความกว้างของอันตรภาพชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
            จ านวนชั้น 
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= ค่าเฉล่ียสูงสุดของสัดส่วนรายได้ที่เก็บได้จริง/เป้าหมาย – ค่าเฉล่ียต่ าสุดของสัดส่วนรายได้ที่เก็บได้จริง/เป้าหมาย 
จ านวนชั้น 

    = 116-101

3
 

    = 5 
   เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียของสัดส่วนรายได้ที่เก็บได้จริง/เป้าหมาย 
    ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 101-106 มีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ 1-6% 
    ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 107-112 มีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ > 6% ไม่เกิน 12% 
    ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 113-118 มีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ > 12% 
  3.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระหว่างกลุ่มแยกตาม
ที่ตั้งของพื้นที่เขต กลุ่มกรุงเทพชั้นใน กลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง และกลุ่มกรุงเทพชั้นนอก โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA) และใช้ค่า F test ในการทดสอบความแตกต่างกัน และทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยวิธีของ Bonferroni 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลของการ
จัดเก็บภาษีของเขตพื้นที่กลุ่มกรุงเทพชั้นใน กลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง และกลุ่มกรุงเทพชั้นนอก โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) คือ ค่า F test 
 
ผลการวิจัย 
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ศึกษาถึง
ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน แยกตามพื้นที่ ของปีงบประมาณ 2554-2558 โดยได้วิเคราะห์ผลจากตาราง 3 ประกอบ 
 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธผิลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินแยกตามกลุ่ม

กรุงเทพชั้นใน กลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง กลุ่มกรุงเทพชั้นนอก ของปีงบประมาณ 2554-2558 
 

ปีงบประมาณ 
กรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง กรุงเทพชั้นนอก รวม 

X  
S.D. 

ระดับ
ประสิทธิผล X  

S.D. 
ระดับ

ประสิทธิผล X  
S.D. 

ระดับ
ประสิทธิผล X  

S.D. 
ระดับ

ประสิทธิผล 

2554 105.78095 5.894975 1 110.32167 7.9458404 2 108.38456 10.067108 2 107.9886 7.8035281 2 

2555 101.05238 6.5522361 1 106.11389 11.674982 1 115.92455 29.026797 3 106.1464 16.411827 1 

2556 105.7781 3.9548249 1 107.61722 5.4415818 2 111.00546 16.816335 2 107.5902 8.854104 2 

2557 106.32429 5.5288587 1 104.52333 4.5200366 1 107.38909 8.4378228 2 105.9102 5.9469368 1 

2558 103.27143 4.782758 1 105.58278 8.3688096 1 103.59546 11.732885 1 104.1748 7.9298491 1 

รวม 104.44143 5.6796864 1 106.83178 8.0695371 1 109.26 16.820097 2 106.36204 10.079382 1 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย 
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 จากข้อมูลในตาราง 3 สรุปผลได้ ดังนี ้
  1. ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่ามีประสิทธิผลใน
ระดับ 1 และเมื่อแยกพื้นที่การจัดเก็บจะพบว่ากลุ่มที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือ กรุงเทพชั้นนอกมีประสิทธิผลระดับ 2 
ส่วนกรุงเทพชั้นในและกรุงเทพชั้นกลางมีประสิทธิผลระดับ 1 
   เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายปี พบว่าในปีงบประมาณ 2554 ผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
กรุงเทพมหานครโดยรวมมีประสิทธิผลในระดับ 2 ในปีงบประมาณ 2555 มีประสิทธิผลในระดับ 1 ในปีงบประมาณ 
2556 มีประสิทธิผลในระดับ 2 ในปีงบประมาณ 2557-2558 มีประสิทธิผลในระดับ 1 
  2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แยกตามพื้นที่ เมื่อพิจารณาแยก
การจัดเก็บเป็นรายปีพบว่าปีงบประมาณ 2554 กรุงเทพชั้นในมีประสิทธิผลระดับ 1 กรุงเทพชั้นกลางมีประสิทธิผล
ระดับ 2 และกรุงเทพชั้นนอกมีประสิทธิภาพระดับ 2 ปีงบประมาณ 2555 พบว่ากรุงเทพชั้นในมีประสิทธิผลระดับ 1 
กรุงเทพชั้นกลาง มีประสิทธิผลระดับ 1 และกรุงเทพชั้นนอกมีประสิทธิผลระดับ 3 ปีงบประมาณ 2556 พบว่ากรุงเทพ
ชั้นในมีประสิทธิผลระดับ 1 กรุงเทพชั้นกลางและกรุงเทพชั้นนอกมีประสิทธิภาพระดับ 2 ปี 2557 พบว่ากรุงเทพชั้นใน
และกรุงเทพชั้นกลางมีประสิทธิผลระดับ 1 กรุงเทพชั้นนอกมีประสิทธิผลระดับ 2 ปีงบประมาณ 2558 พบว่ากรุงเทพ
ชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพชั้นนอก มีประสิทธิผลระดับ 1 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ของประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างกลุ่มกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง กรุงเทพชั้นนอก 
ของปีงบประมาณ 2554-2558 

 

Source SS df MS F Prob > F 
Between groups 869.077045     2 434.538523 4.39 .0133 
Within groups 24427.8165 247 98.8980425   

Total 25296.8936 249 101.59395   

 
ทีม่า: ประมวลผลโดยนักวิจัย 
 
 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่าง
กลุ่มกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง กรุงเทพชั้นนอก พบว่า ประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความ
แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดในตาราง 4 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ดู
ว่าคู่ไหนท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้วิธีการของ Bonferroni ซึ่งได้ผลสรุปดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกลุ่มที่มี ความ
แตกต่างกันของปีงบประมาณ 2554-2558 

 

 
1. กรุงเทพชั้นใน 

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย (Sig) 
2. กรุงเทพชั้นกลาง 

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย (Sig) 
2. กรุงเทพชั้นกลาง 2.39035 

(.287) 
 

3. กรุงเทพชั้นนอก 4.81857 
(.012) 

2.42822 
(.465) 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย 
 
 ข้อมูลในตาราง 5 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประสิทธิผลของการจัดเก็บของภาษีโรงเรือน
และที่ดินซึ่งพบว่ามี 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ กลุ่มกรุงเทพชั้นในกับกลุ่มกรุงเทพชั้นนอก 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครโดยรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2554-2558 มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ 1 (มีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ 1-6%) คือ ภาษีที่จัดเก็บได้มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณ 2554 เป้าหมายที่ก าหนด 8,630,000,000 บาท เก็บได้จริง 9,290,193,186.32 บาท 
คิดเป็น 107.65% ในปีงบประมาณ 2555 เป้าหมายที่ก าหนด 8,990,000,000 บาท เก็บได้จริง 9,226,025,380.81 บาท 
คิดเป็น 102.52% ในปีงบประมาณ 2556 เป้าหมายที่ก าหนด 9,632,000,000 บาท เก็บได้จริง 10,234,370,082.05 บาท 
คิดเป็น 106.25% ปีงบประมาณ 2557 เป้าหมายที่ก าหนด 10,217,000,000 บาท เก็บได้จริง 10,864,640,073.69 บาท 
คิดเป็น 106.33% ปีงบประมาณ 2558 เป้าหมายที่ก าหนด 10,908,000,000บาท เก็บได้จริง 11,274,769,330.77 บาท 
คิดเป็น 103.36% เฉล่ียการจัดเก็บภาษีโดยรวมสูงกว่าเป้าหมาย 105.22% ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  
เอ็ทซอยน ิ(Etzioni. 1964: 8) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การว่า ระดับที่องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และสอดคล้องแนวคิดของ ลอว์เลสส์ (Lawless. 1972: 388) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้
ส าหรับวัดวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ว่า เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้ตั้งไว้หรือไม่ 
  2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานครแยกตามพื้นที่
จัดเก็บ พบว่า กลุ่มกรุงเทพชั้นในกับกลุ่มกรุงเทพชั้นนอกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยฝ่ายจัดเก็บ
รายได้ที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพชั้นนอกมีประสิทธิผลในการจัดเก็บอยู่ในระดับ 2 ในขณะที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่อยู่ในกลุ่ม
กรุงเทพชั้นในอยู่ในระดับ 1 ทั้งนี้น่าจะเนื่องจากกรุงเทพชั้นนอกมีสภาพเป็นพื้นที่ว่างและพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เป็น  
ส่วนใหญ่และมีสัดส่วนสูงกว่าพื้นที่พัฒนาแบบเมืองโดยมีลักษณะผสมระหว่างเมืองและชนบท มีการกระจุกตัวของการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมในบางพื้นที่ เป็นเขตที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองเกินกว่า 20 กิโลเมตร มีความ
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หนาแน่นของประชากรน้อย สถานที่ประกอบธุรกิจการค้าและบริการยังมีไม่มาก เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจัดเก็บภาษี
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ส่วนฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพชั้นในมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บอยู่ใน
ระดับ 1 เนือ่งจากสภาพของกลุ่มกรุงเทพชั้นในเป็นศูนย์กลางเมืองเดิม เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนในระยะแรก
และพื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ สถานท่ีราชการ สถานศึกษา เป็นย่านธุรกิจการค้าหนาแน่น มีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มีความหนาแน่นประชากรในเขตตา่งๆ เขตใจกลางนครมีประชากรหนาแน่นมากกว่า 2 หมื่นคน/ตาราง
กิโลเมตร เปรียบเทียบกับพื้นที่รอบนอกความหนาแน่นของประชากร 2-3 พันคน/ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ประกอบ
กิจการค้าและการบริการเป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มกรุงเทพชั้นนอก ประสิทธิผลในการจัดเก็บอยู่ในระดับ 1 น่าเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถเข้าถึงฐานภาษีได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ในการจัดเก็บภาษีมีไม่มากพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การจัดเก็บภาษีได้น้อย ขาดการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบแผนท่ีภาษี (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร:์ GIS) ให้เป็นปัจจุบันอย่างตอ่เนื่อง สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์ พบว่าด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ยังขาดทักษะในการจัดเก็บ 
ขาดความเข้มงวดในการจัดเก็บ และงบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชุติมันต์  
หน่อแก้ว ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีปัจจุบัน คือ ขาดเทคโนโลยีด้านแผนที่ภาษี งบประมาณไม่
เพียงพอ และวิธีการที่ท าให้การจัดเก็บภาษีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษี
โดยตรง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การช าระภาษีถูกต้องเป็นธรรม นอกจากนี้ต้องมีหลักที่ดีในการจัดเก็บภาษี ซึ่ง
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของ Adam Smith ได้วางหลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษี ไว้ 4 ประการ สรุปได้ดังนี้ 1) หลัก
ความเป็นธรรม คือ ผู้ที่มีความสามารถในการหารายได้เท่ากันก็ควรเสียภาษีให้แกรัฐเท่า เทียมกัน 2) หลักความ
แน่นอน ต้องมีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาในการช าระภาษี อัตราภาษี วิธีการช าระภาษี และสถานที่เสียภาษี 3) 
หลักความสะดวก จะต้องจัดเก็บภาษีตามวันและเวลาและสถานท่ีที่ก าหนด รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 
วิธีการจัดเก็บก็ควรก าหนดให้ง่ายต่อการน าเงินมาช าระภาษีและสถานท่ีเก็บภาษีก็ควรก าหนดให้สะดวกแก่การสัญจร
ไปมาด้วย 4) หลักความประหยัด ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดีนั้นจะต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและ
ภาระข้อยุ่งยากของผู้เสียภาษีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ท าให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้มากที่สุด จากหลัก
ดังกล่าวส่งผลท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่อยู่ในกลุ่ม
กรุงเทพชั้นในท่ีมีค่าเฉล่ียประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินระดับ 1 ควรต้องปรับปรุงระบบการจัดเก็บการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีควรได้รับการฝึกอบรม
ให้มีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดเก็บภาษีเป็นอย่างดี ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
จัดเก็บภาษีให้มากพอต่อการปฏิบัติงานจะท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมและท่ัวถึงและเป็นธรรม ด้านข้อมูล
การจัดเก็บภาษีควรได้มีการจัดท าฐานข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: GIS) ให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอและควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าฐานมูลแผนที่ภาษีด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) 
ในการตรวจหาพื้นที่ท่ีอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านประชาสัมพันธ์
ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดินวา่ท าไมต้องเสียภาษี ประชาชนจะได้รับประโยชน์
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ในการเสียภาษีอย่างไร ภาษีที่เสียได้น าไปใช้ท าประโยชน์อยา่งไรบ้างโดยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการช าระภาษี และถ้าหากไม่ช าระภาษีก็มีบทก าหนดโทษทางกฎหมาย โดยประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งจะช่วยท าให้การหลีกเล่ียงการเสียภาษีของประชาชนลดน้อยลง 
  ทั้งนี ้กลุ่มกรุงเทพชั้นใน กลุ่มกรุงเทพชั้นกลาง และกลุ่มกรุงเทพชั้นนอก ควรต้องปฏิบัติการเชิงรุกโดย
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปพบปะประชาชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนการช าระภาษี ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียภาษี ท าให้
ประชาชนมีความสมัครใจในการช าระภาษีซึ่งเป็นส่ิงส าคัญที่สุดที่จะท าให้การจัดเก็บภาษีประสบความส าเร็จ นอกจากนี้
ต้องพยายามขยายฐานภาษีให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อกรุงเทพมหานครจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการที่จะน าไป
พัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดเพื่อความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมมหานครชั้นน า มีส่ิงแวดล้อมที่ดี และเป็นมหานครที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีของกลุ่ม
กรุงเทพชั้นในกับกลุ่มกรุงเทพชั้นนอก 
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NBUS053: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
FACTORS AFFECTING THE PARTICIPATION OF STUDENTS IN NORTH BANGKOK 
UNIVERSITY 
 

นันทพล  พันธุเดช 1   วิยะดา  วรานนท์วนิช 2 
1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-
กรุงเทพ 2) ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 3) การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา สังเกตเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีปริมาณ
การเข้าร่วมไม่เท่ากัน ซึ่งในบางกิจกรรมนักศึกษาให้ความสนใจน้อย อาจเกิดจากสาเหตุการขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม และขาดความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จึงมีความต้องการศึกษาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวม 372 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง โดยใช้การทดสอบความ
แตกต่าง ได้แก่  t-test, F test, Least Significant Difference (LSD) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยความ
เชื่อมั่น ได้แก่ Cronbach’s-Alpha coefficient 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ชั้นปีที่ 3 อยู่คณะบริหารธุรกิจ เกรด
เฉล่ียรวม 2.50-2.99 อยู่วิทยาเขตรังสิต และพักอาศัยหอพักภายนอก นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ในระดับน้อย ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน เข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค าส าคัญ: การเข้าร่วมกิจกรรม, นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to study 1) the factors affected on activity participation of North 
Bangkok University students, 2) the level of motivation in activity participation of the North Bangkok 
University students, and 3) activity participation of the North Bangkok University students. The activity 
holding result could be noticed that the students joined each activity difference. Some activities were not 
enough attractive because of disinterestedness and lacking of motivation to join those activities. For 
these reasons, the researchers have to find out which factors affected on the students’ activity 
participation. The samples were 372 North Bangkok University students. The data were analyzed by 

454



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

descriptive statistics and referential statistics via t-test, F test, Least Significant Difference (LSD), and 
Cronbach’s Alpha Coefficient was used to find a reliability of the questionnaire’s quality. 
 The research found that most respondents are female, studied in the third year of business 
administration faculty, have grade point average between 2.50-2.99, studying in Rangsit Campus, and 
rent the private residences, They had motivation in activity participation at a “moderate” level and had the 
least level in joining the different types of activity. The analysis result of the differences of the average 
found that the different demographic characteristic students would join the different activity and the 
students who had the different motivation in activity participation would join the different activity 
statistically significance at .01 level. 
 

Keywords: Participation of Student, North Bangkok University. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ให้มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมานั้น ใช่เพียงแต่การจัด  
การเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา โดยเน้นเรื่องความคิด การวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการสร้าง
ทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านอารมณ์ โดยเน้นให้นักศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้านจิตใจ ในเรื่องค่านิยมใน
การปฏิบัติที่ดีมีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 2558) 
การจัดกิจกรรมถือว่าเป็นส่ิงที่ควบคู่กับการเรียนการสอน และเป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและสรรถภาพในด้านต่างๆ กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยพัฒนานักศึกษาทั้งทาง 
ด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญยิ่งขึ้น จึงนับว่ากิจกรรมนักศึกษามีความส าคัญต่อประเทศอันมาก (วิสาขา เทียมลม. 2551) 
 การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความต้องการทราบว่า
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และมีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา องค์การบริหาร  สโมสรนักศึกษา 
คณะกรรมการระดับคณะ และคณะกรรมหอพักและชมรม ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปโดยผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา 
สังเกตเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีปริมาณการเข้าร่วมที่ไม่เท่ากัน ซึ่งในบางกิจกรรมนักศึกษาให้ความสนใจน้อย 
อาจเกิดจากสาเหตุการขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และขาดความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ. 2558) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและกระตุ้นนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในส่วนงานกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการระดับคณะ 
และชมรมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 3. เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีประสบการณ์ สามารถ
พัฒนาตนเองในด้านส่วนตัว สังคม และด้านวิชาการ การด าเนินกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์และ
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 การเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน 1 ปี ด้วยความสมัครใจที่มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ หน่วยงานเอกชน และนักศึกษาจัดขึ้น 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต ทั้งส้ิน 5 คณะ 
ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง 
 ชั้นปีที่ศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 คณะ หมายถึง คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ 
 เกรดเฉลี่ยรวม หมายถึง การศึกษาของนักศึกษาส้ินภาคการศึกษาปัจจุบัน โดยมีผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนน (Grade) (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 2558) 
 วิทยาเขต หมายถึง วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 ที่พักอาศัยของนักศึกษา หมายถึง ที่ที่นักศึกษาพักอาศัยตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ประกอบด้วย หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย บ้านของนักศึกษาเองหรือ
บ้านผู้ปกครอง และบ้านญาติของนักศึกษา 
 แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หมายถึง ระดับความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านความเป็นผู้น าและกล้า
แสดงออก และด้านสุขภาพร่างกายและเจตคติจิตสาธารณะ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากแบบสอบถามที่ถามจากนักศึกษาโดยตรง 
และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
5,298 คน (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 2558) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 372 คน โดยค านวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(Yamane. 1973) การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้ Purposive Sampling ในการเลือกตัวอย่างจากคณะวิชาแบบ
เจาะจง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-
กรุงเทพ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามคณะต่างๆ ดังแสดงในตาราง 1 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. ชั้นปี 
3. คณะ 
4. เกรดเฉล่ียรวม 
5. วิทยาเขต 
6. ที่พักอาศัยของนักศึกษา 

การเขา้ร่วมในกจิกรรม 
1. ด้านกีฬา 
2. ด้านศิลปวฒันธรรม 
3. ด้านบ าเพ็ญประโยชน ์
4. ด้านวชิาการ 

แรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
2. ด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก 
3. ด้านสุขภาพร่างกายและเจตคติจิตสาธารณะ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

คณะ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. บริหารธุรกิจ 2,763 194 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,182   65 
3. ศิลปศาสตร ์    991   70 
4. รัฐศาสตร ์    279   26 
5. นิเทศศาสตร ์    246   17 

รวม 5,298 372 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง โดยใช้การทดสอบความแตกต่าง ได้แก่ 
t-test, F test, Least Significant Difference (LSD) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยความเชื่อมั่น 
ได้แก่ Cronbach’s Alpha coefficient 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยค าถามใน
รูปแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ชั้นปี คณะ เกรดเฉล่ีย
รวม วิทยาเขต และที่พักอาศัย 
   ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 
   ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การทอดสอบเครื่องมือ 
  1. จากตัวแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด แบบสอบถามของผู้วิจัยต่างๆ แล้วน ามา
ปรับปรุงและดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงได้น ามาปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า ตรวจแก้ไข จากที่ปรึกษา
โครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติตรวจสอบ พร้อมขอค าแนะน า เพื่อให้ได้ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
  2. จากนั้นผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่ม
ประชากร จ านวน 30 คน 
  3. น ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสถิติหา Cronbach’s Alpha ได้ค่า 0.866 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.7 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่คณะบริหารธุรกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียรวม 2.25-2.99 คิดเป็น
ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ มีเกรดเฉล่ียรวม 2.00-2.49 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่วิทยาเขตรังสิต คิดเป็นร้อยละ 
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81.2 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่หอพักภายนอก คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ อาศัยอยู่บ้านตัวเอง/
ผู้ปกครอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ 

ปานกลาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก ( X = 3.71, S.D. = 

0.721) รองลงมาคือ แรงจูงใจในด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ( X = 3.54, S.D. = 0.543) แรงจูงใจใน

ด้านสุขภาพร่างกายและเจตคติจิตสาธารณะ ( X = 3.41, S.D. = 0.436) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 5-6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ มีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 7 ครั้ง ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.4 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ของนักศึกษาโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย พบว่า ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับน้อย ( X = 1.14, S.D. = 0.863) รองลงมา คือ ด้านกีฬาและนันทนาการ

มีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับน้อย ( X = 1.11, S.D. = 0.808) ด้านวิชาการมีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับน้อย ( X = 

0.96, S.D. = 0.762) ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์มีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับน้อย ( X = 0.80, S.D. = 0.883) 
ตามล าดับ 
 ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พบว่า 
  1. เพศที่ต่างกันท าให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  2. ชั้นปีท่ีต่างกันท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ในด้านกีฬาและนันทนาการ ชั้นปีที่ 1 มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชั้นปีที่ 2 มีการเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยกว่าชั้นปีที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1 มีการเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยกว่าชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชั้นปีที่ 2 มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีที่ 3 
และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และชั้นปีที่ 3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นปีที่ 1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และชั้นปีท่ี 2 มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีท่ี 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในด้านวิชาการ ชั้นปีที่ 1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 ชั้นปีที่ 2 มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชั้นปีที่ 3 มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมน้อยกว่าชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. คณะต่างกันท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ในด้านกีฬาและนันทนาการ คณะบริหารธุรกิจ 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และรัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าคณะรัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะรัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และคณะรัฐศาสตร์ มีการเข้าร่วม
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กิจกรรมน้อยกว่าคณะนิเทศศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ คณะ
บริหารธุรกิจ มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ
นิเทศศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะ
รัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคณะศิลปศาสตร์ มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะรัฐศาสตร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ในด้านวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะรัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และคณะศิลปศาสตร์ มีการ 
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะรัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ คณะ
บริหารธุรกิจ มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ
นิเทศศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะ
รัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะศิลปศาสตร์ มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคณะรัฐศาสตร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. เกรดเฉล่ียรวมต่างกันท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกรด
เฉล่ียรวมกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ 
และด้านวิชาการ พบว่า ทุกด้านมีค่า p-value มากกว่า .05 หมายความว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียรวมต่างกันมีการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน 
  5. วิทยาเขตที่ต่างกันท าให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ด้านกีฬาและ
นันทนาการ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านวิชาการ มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านศิลปวัฒนธรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  6. ที่พักอาศัยที่ต่างกันท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ในด้านกีฬาและนันทนาการ 
หอพักภายใน มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าหอพักภายนอกและบ้านญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
หอพักภายนอก มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าบ้านตัวเอง/ผู้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หอพักภายใน มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าหอพักภายนอกและบ้านญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 หอพักภายนอก มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าบ้านตัวเอง/ผู้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.05 และบ้านตัวเอง/ผู้ปกครอง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าบ้านญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน
วิชาการ หอพักภายใน มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าหอพักภายนอก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และน้อย
กว่าบ้านญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หอพักภายนอก มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าบ้านตัวเอง/
ผู้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบ้านตัวเอง/ผู้ปกครอง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าบ้านญาติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พบว่าแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อยมีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อยมีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มี
แรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ในด้านศิลปวัฒนธรรม 
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลางและระดับ
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาที่มี
แรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลางและระดับมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านวิชาการ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลางและระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจ
ในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออกที่ต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ในด้านกีฬา
และนันทนาการ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อยมีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่
มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับ
น้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจใน
ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มี
การเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 นักศึกษาที่มี
แรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในด้านวิชาการ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจใน
ระดับปานกลางและระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาด้านสุขภาพร่างกายและเจตคติจิตสาธารณะที่ต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อยมีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปาน
กลางและในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ในด้านศิลปวัฒนธรรม 
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลางและระดับ
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาที่มี
แรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านวิชาการ นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับน้อย มีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในระดับปานกลางและระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” พบว่า 
ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานการวิจัยทุกข้อ โดยผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามรายข้อสมมติฐาน ดังนี ้
  สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะมีการ  
เข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
   จากผลวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์คือ เพศ ชั้นปี คณะ วิทยาเขต และที่พักอาศัยของ
นักศึกษาที่ศึกษามีผลต่อระดับแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สถิต  แก้วบุดดา (2538) 
ที่พบว่าเพศและสาขาวิชาที่ศึกษามีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   และผลวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เกรดเฉล่ียรวม ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนรวมในกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ต่างกัน การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้
อาจเกิดจากเพศหญิงมีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน จึงพบว่าเพศมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม นั้นสอดคล้องกับการศึกษาของ วิสาขา เทียมลม (2551) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ศูนย์การศึกษา และคณะที่ศึกษา แตกต่างกัน จะมี
ระดับแรงจูงใจที่แตกต่างกัน 
   ในด้านชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกชั้นปี สามารถอภิปรายได้ตามทฤษฎีแรงจูงใจ
ในด้านประเภทของสิ่งจูงใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตรงกับเวลาว่างของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นส่วนมาก 
นักศึกษาจึงต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่น  
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤทธิฤกษ์ ราชภักดี (2546) ศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการในการ เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
ด้านต่างๆ ระดับชั้นปีมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   นักศึกษาในคณะ และวิทยาเขตที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ หวัน  วงศ์แก่นท้าว (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาโดยอยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมนักศึกษาอยู่ในคณะ
และวิทยาเขตที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน 
   และในด้านท่ีพักอาศัยของนักศึกษาที่ต่างกันท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแตกต่างกัน 
นั้นสอดคล้องกับการศึกษาของ วิสาขา  เทียมลม (2551) ที่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีลักษณะ
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ทางประชากรศาสตร ์คือ เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ศูนย์การศึกษา และคณะที่ศึกษา แตกต่างกัน จะมี
ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน จะมี
การเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน 
   ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยรวมทั้งหมด
แตกต่างกัน อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญแรงจูงใจในด้านความเป็นผู้น าและกล้า
แสดงออก และมีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม 5-6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
34.44 และผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ของนักศึกษาโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัย วิสาขา  
เทียมลม (2551) ที่ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 10 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยแรงจูงใจที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้รู้จักเพื่อนมากขึ้นและมีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นๆ รองลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ 
   ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาให้ความคิดเห็น ว่านักศึกษาท างานพาสไทม์ เป็นนักศึกษาภาคสมทบ ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ลามาเข้าร่วมกิจกรรมวนัปกติได้ สถานท่ีท ากิจกรรมกับสถานท่ีพักห่างไกลกัน และมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการบ่อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคตในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
  1. ประเด็นการวิจัย ในการวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปท่ีการวจิัยเพื่อก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ 
ระเบียบการจัดกิจกรรม ประเภทของกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระบบการบริหาร และความ
ต้องการของนักศึกษา 
  2. การวิจัยในอนาคตควรศึกษาโครงสร้างของตัวแปรอื่นๆ นอกจากตัวแปรทางด้านแรงจูงใจ และ
ความสนใจ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาทั้งนักศึกษา อาจารย์ เอกสาร ผลางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแสวงหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 
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NBUS054: อุตสาหกรรมที่เหมาะสมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดตาก 
THE APPROPRIATE INDUSTRIES AND THE ECONOMIC IMPACT IN TAK SPECIAL 
ECONOMIC ZONE 

 
สลิล  พึงวัฒนานุกูล 1   มานะ  ลักษมีอรุโณทัย 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก และเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคและรายสาขาการผลิต
จากการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยเสนอ โดยใช้แบบจ าลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิต ปี พ.ศ. 2553 ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พบว่า อุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่ควรสนับสนุนให้มีการลงทุนมีจ านวน 9 อุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ส่ิงถัก เครื่องแต่งกาย เซรามิกซ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต การซ่อมแซมยานพาหนะ การไฟฟ้า 
และการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อก าหนดสถานการณ์จ าลอง กรณีให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษร้อยละ 2.04 จากกรณีฐาน (หรือคิดเป็นมูลค่า 39,826 ล้านบาท) พบว่า จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตรวมภายในประเทศในระดับที่ต่างกัน ในกรณีอุตสาหกรรมที่เสนอโดย กนพ. จะสร้างมูลค่าผลผลิตรวม
เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากกรณีฐาน (หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 69,625 ล้านบาท) เนื่องจากสาขา
อุตสาหกรรมที่ กนพ. ได้เสนอแนะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นสูง โดยเฉพาะสาขาการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 
และการซ่อมแซมยานยนต์ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอโดยผู้วิจัย สร้างมูลค่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นต่ ากว่า โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.23 นอกจากนี้ งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่ม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอโดย กนพ.  
มีผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มสูงสุด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน (หรือคิดเป็น 8,422 ล้านบาท) ขณะที่
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอโดยผู้วิจัย สามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 
 
ค าส าคัญ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต, อุตสาหกรรมในจังหวัดตาก 
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Abstract 
 This research aims to study and give some recommendations about the appropriate industries 
in which the Thai government should select and support for their investment in Tak Special Economic 
Development Zone. In addition, we compared the economic impact of increased private investment in 
that area, at both the macroeconomic and sector levels, in two different scenarios: the industries 
recommended by the Policy Committee for Special Economic Zones (PCSEZ) and this study. We 
constructed an input–output model for the year 2010 to analyze the impact and recommend the 
appropriate industries in this zone which are Rice Milling, Tapioca Milling, the knitting, wearing, ceramics, 
concrete and cement products, Repairing of Motor Vehicle, Electricity, and repairs electronics industries. 
Moreover, this study also conducts a simulation for a 2.04% increase in private investment from the base 
year (equivalent to 39,826 million baht) for two different scenarios. We found that the investment 
suggested by PCSEZ had the highest impact on total gross output which increased by 0.25% (equivalent 
to 69,625 million baht). While the total output impact from this study is only 0.23%. Moreover, there were 
some industries that had a high industry-linkage effect; residential building construction, and motor 
vehicles and repairing. For the impact of investment on value-added, the results also indicated that the 
PCSEZ scenario had the greatest impact on value-added by 0.08% while the industries promoted by the 
study generated an increase in value added by 0.06%. 
Keywords: Special Economic Zone, Input-Output Table, Industries in Tak province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 เรื่องการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป -
กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จ าเป็น ซึ่งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการ
ต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี หรือเพื่อประกอบการเสรี ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นเขตที่ให้สิทธิพิเศษแก่
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากมาย รวมถึงการให้อ านาจเฉพาะและการผ่อนปรนกฎระเบียบจ านวนมาก 
เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับเคลื่อนย้ายเงินทุน หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับการด าเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2548) โดยจังหวัดตากเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในระยะแรก ซึ่งจังหวัดตากมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่าในด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ท าให้การค้าระหว่างประเทศมี
บทบาทที่ส าคัญโดยมีจุดผ่านแดนที่ด่านแม่สอด ซึ่งเป็นด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของภาคเหนือ 
โดยในปี 2558 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งส้ิน 80 ,696.12 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังหมด 13 อุตสาหกรรม 
ดังนี้ 1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 2. เซรามิกซ์ 3. อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และ
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เครื่องหนัง 4. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9. การผลิต
พลาสติก 10. การผลิตยา 11. กิจการโลจิสติกส์ 12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ 13. กิจการเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ซึ่ง กนพ. มีเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1. เป็นกิจการที่ใช้แรงงานสูง 2. เป็นกิจการที่ใช้
วัตถุดิบจากจากผลผลิตการเกษตรหรือวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน 3. ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก และ 4. เป็นกิจการท่ี
ไม่ก่อมลพิษ ท้ังนี้ งานวิจัยฉบับน้ีจะด าเนินการเสนอแนะอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมในการลงทุนในเขตดังกล่าว
เช่นเดียวกัน โดยได้ก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic 
Contribution) เพื่อใช้พิจารณา อันประกอบด้วยความส าคัญทางเศรษฐกิจในแง่ของมูลค่าเงินลงทุน จ านวนแรงงาน 
จ านวนโรงงานในพื้นที่จังหวัดตาก ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยภาพรวม และ
ระดับความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายในประเทศของอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดตาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มี 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาและเสนออุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับ
การลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค
และในระดับรายสาขาการผลิต จากการลงทุนของภาคเอกชนท่ีเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)และจากข้อเสนอแนะของผู้วิจัยตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ซึ่งมีความแตกต่างกันของสาขาอุตสาหกรรมที่น าเสนอ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ด าเนินการโดยสถานประกอบการ ที่บุคคล
นั้นก าลังท างานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจซึ่งบุคคลนั้นได้ด าเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจ (กระทรวงแรงงาน. 
2556) 
 มูลค่าเพิ่ม หมายถึง ผลรวมของ 1. เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 2. ผลตอบแทนการผลิต 3. ค่าเส่ือม
ราคา และ 4. ภาษีทางอ้อมสุทธิตามนิยามของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ที่จัดท าขึ้น
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2553 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นของผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยทางด้านมูลค่าเพิ่มโดย
ภาพรวม ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัตาก 
 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมที่
เหมาะสม 
1. มูลค่าเงินลงทุน 
2. จ านวนโรงงาน 
3. จ านวนแรงงาน 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
5. สร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานสูง 
6. มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไป
ข้างหน้าและข้างหลังสูง 

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
จังหวดัตาก 

วัตถุประสงค์ 1เพื่อศกึษาและเสนอ
อุตสาหกรรมที่มคีวามเหมาะสม
ส าหรับการลงทุนในเขตพื้นทีเ่ศรษฐกจิ
พิเศษจังหวัดตาก 

วัตถุประสงค์ 2 เพือ่เปรียบเทียบผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาคและในระดับรายสาขาการ
ผลิต จากการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากการ
จัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัตาก ตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพเิศษ (กนพ.) และจากข้อเสนอแนะของ
ผู้วิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ซึง่มีความแตกตา่งกัน
ของสาขาอุตสาหกรรมที่น าเสนอ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สมมติ (assumption) ให้การลงทุน
เพิ่มขึ้นจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษร้อยละ 2.04 จาก
กรณีฐาน (หรือคิดเป็นมูลค่า 39,826 ล้านบาท) ซึ่ง
เป็นไปตามอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดตาก ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2554 -2558 ในก ลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เสนอแนะโดย กนพ. และผู้วิจัย โดย
วิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต
(Material Balance Equation) โดย Leontief (1985) 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ด้านผลผลิตรวมและการ
สร้างมูลคา่เพิ่ม 

หมายเหต:ุ ร้อยละ 2.04 คืออัตราการเติบโตของ GPPในจังหวดัตาก ในช่วงปี พ.ศ.2554-2558  
(กรณีฐาน คือ ปี พ.ศ. 2553) 
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Model) ปี พ.ศ. 2553 และสมการท่ีแสดงความสมดุล (Material Balance Equation) โดย Leontief (1985) ซึ่งผู้วิจัย
ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ 
 ศรัณย์ รักษ์เผ่า (2543) ศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทางด้านมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยการวิเคราะห์จากตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต ปี พ.ศ.  2533 ขนาด 58x58 สาขาการ
ผลิต ผลการศึกษาพบว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมไปถึงผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วน
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นส่งผลกระทบทางตรงต่อมูลค่าเพิ่มในสาขาบริการอื่นๆ มากที่สุด และการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มในสาขาการคมนาคมขนส่งมากที่สุด 
 ธารทิพย์ ศรีผ่อง (2544) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์
ในประเทศไทย เพื่อค านวณหาค่าความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์ในประเทศไทย โดยได้น าแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ
ไทยมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์ ส่วนใหญ่มีค่าความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งไปข้างหน้าและไปข้างหลังสูงกว่าค่าความเชื่อมโยงเฉล่ียของระบบเศรษฐกิจ ยกเว้นชิ้นส่วน
ยางประเภทยางนอกและยางในรถยนต์ที่มีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้าต่ ากว่าค่าความเชื่อมโยงเฉล่ียของระบบ
เศรษฐกิจมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้กับอุตสาหกรรม
รถยนต์เป็นหลัก จึงส่งผลให้ค่าความเชื่อมโยงที่ค านวณได้มีค่าต่ า 
 สายพิณ ชินตระกูลชัย และศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมอาหาร
และสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจ โดยพิจารณาโครงสร้างต้นทุนการผลิต และการกระจายของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหาร ตัวคูณทวีผลผลิต รวมถึงผลกระทบเชื่อมโยงไปข้างหน้าและผลกระทบเชื่อมโยงไปข้างหลัง โดย
ใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี พ.ศ. 2558-2553 ขนาด 16×16 สาขาการผลิต ผลการศึกษา พบว่า 
อุตสาหกรรมอาหารมีความสัมพันธ์กับสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ค่อนข้างมาก และเป็นสาขาที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้าสูง และอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากสาขาเกษตรมากเป็นอันดันหนึ่ง มูลค่าเพิ่มด้าน
แรงงานมีสัดส่วนต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมอยู่ช่วงร้อยละ 6-8 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาทั้ง 2 วัตถุประสงค์นี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยหลักใช้ข้อมูลโครงสร้างการผลิตจาก
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ.2553 ในระดับ 180 x 180 สาขาการผลิต และระดับ 33 x 33 
สาขาการผลิต ซึ่งเกิดจากการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมโดยผู้วิจัย ตามล าดับ ซึ่งตารางดังกล่าว แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการผลิตและการใช้ผลผลิตทั้งที่ใช้ในขั้นสุดท้ายและใช้เพื่ออุปโภคขั้นกลาง (Leontief. 1985) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 
สาขาการผลิต มูลค่าปัจจัยการผลิต 

ขั้นกลาง 
มูลค่าการบริโภคขั้นสุดท้าย มูลค่าผลผลิต

รวม C I G X M 
  Xd

11 Xd
12 … Xd

1j Cd
1 Id1 Gd

1 Xd
1 Md

1 Xd
1 

Xd
21 Xd

22 … Xd
2j Cd

2 Id2 Gd
2 Xd

2 Md
2 Xd

2 

: : … : : : : : : : 
Xd

i1 Xd
i2 … Xd

ij Cd
i Idi Gd

i Xd
i Md

i Xd
i 

 Xm
11 Xm

12 … Xm
1j Cm

1 Im1 Gm
1 Xm

1 Mm
1 Xm

1 

: : … : : : : : : : 
Xm

i1 Xm
i2 … Xm

ij Cm
i Imi Gm

i Xm
i Mm

i Xm
i 

มูลค่าเพิม่ V1 V2 … Vij       
มูลค่าปัจจัย 
การผลิตรวม 

X1 X2 … Xij       

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) 
 
 จากตารางจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ 1. แสดงการเคล่ือนย้ายระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตหรือ
มูลค่าความต้องการสินค้าและบริการขั้นกลางเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาการผลิต (Xij)  
2.แสดงมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาการผลิต (Vj) ที่ประกอบไปด้วย ค่าเช่า ค่าจ้างแรงงาน ดอกเบี้ย และก าไร 3.แสดง
มูลค่าของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของแต่ละสาขาการผลิต (Fi) ที่ประกอบด้วยการบริโภคของภาคครัวเรือน การลงทุน การ
ใช้จ่ายของรัฐบาล และการส่งออก และ 4.แสดงมูลค่ารวมของผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในแบบจ าลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิต (Xi,Xj) 
 โดยทางด้านแนวตั้ง (column) ของตาราง แสดงถึงโครงสร้างการผลิต เช่น มูลค่าปัจจัยการผลิตรวมใน
สาขาที่ 1 (X1) ใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางภายในประเทศมูลค่า X

d
11พันบาท และจากการน าเข้ามูลค่า X

m
ij พันบาท 

รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม V1 พันบาท 
 ในขณะท่ีเดียวกันทางด้านแนวนอน (row) แสดงถึงการกระจายผลผลิต กล่าวคือ เมื่อแต่ละสาขาการผลิต
ผลิตสินค้าชนิดนั้นขึ้นมาแล้วก็จะขายสินค้าที่ได้ (X1) ให้กับสาขาการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าอื่นๆ 
ต่อไป นอกจากนี้ยังจ าหน่ายให้กับครัวเรือน รัฐบาล ธุรกิจเอกชน ต่างประเทศ และเก็บไว้เป็นสินค้าคงเหลือ ที่เรียกว่า 
เป็นการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้าย (Final Demand) 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

มูล
ค่า

ปัจ
จัย

กา
รผ

ลิต
ขั้น

กล
าง

 
น า

เข
้า 

470



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   -  คัดเลือกอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดตาก โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ จ านวนโรงงาน 
มูลค่าเงินลงทุน และจ านวนแรงงานในจังหวัดตาก ที่สูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละเกณฑ์ รวมทั้งส้ิน 15 อุตสาหกรรม
โดยใช้ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 
   -  จัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดตาก จ านวน 15 อุตสาหกรรมข้างต้น ให้สอดคล้องกับ
นิยามของอุตสาหกรรมในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในระดับ 180x180 สาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2553  
   -  คัดเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมส าหรับการลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ที่
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยภาพรวม และความ
เชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมอื่น  
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าตัวชี้วัด (Indicator) ในแต่ละเกณฑ์การพิจารณา โดยรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   ตัวชี้วัด 1 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนรายสาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการลงทุนรวมของจังหวัดตาก 
สะท้อนให้เห็นว่าสาขาอุตสาหกรรมมีการลงทุนในจังหวัดตากสูง 
   ตัวชี้วัด 2 สัดส่วนจ านวนแรงงานรายสาขาต่อจ านวนแรงงานทั้งหมดในจังหวัดตากสะท้อนให้
เห็นว่าสาขาอุตสาหกรรมนั้นก่อให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดตากสูง 
   ตัวชี้วัด 3 สัดส่วนจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาต่อจ านวนโรงงานท้ังหมดของจังหวัดตาก 
สะท้อนให้เห็นว่าสาขาอุตสาหกรรมนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดสูง และแสดงถึงความต้องการบริโภคในสาขานี้สูง 
   ตัวชี้วัด 4 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตรวม แสดงถึงมูลค่าเพิ่มที่สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ 
สร้างได้ เมื่อเทียบกับมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ท้ังนี้ มูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต 
ซึ่งมูลค่าเพิ่มประกอบด้วย 1) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 2) ผลตอบแทนการผลิต 3) ค่าเส่ือมราคา และ 4) ภาษี
ทางอ้อมสุทธ ิ
   ตัวชี้วัด 5 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานต่อมลูค่าเพิ่มรวม แสดงถึงมูลค่าเพิ่มเฉพาะด้านแรงงาน
ที่สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างได้เมื่อเทียบกับมูลค่าเพิ่มโดยรวมของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
   ตัวชี้วัด 6 ค่าความเชื่อมโยงโดยรวมภายในประเทศรายสาขาการผลิต แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของอุตสาหกรรมนั้นๆ กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศ ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโดยรวมจาก
สูตร ได้ดังนี ้
   ดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้า 

 
  โดยที ่  
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   ดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลัง 

    
  โดยที ่  

     

     

     
 
  ทั้งนี้ หากสาขาการผลิตใดที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังที่มาก (มากกว่า 1) แสดงว่าสาขา
การผลิตนั้นมีการใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอื่นๆ มากกว่าการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉล่ียของทุกสาขาการ
ผลิตในระบบเศรษฐกิจ และหากสาขาการผลิตใดที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังน้อย (น้อยกว่า 1) แสดงว่า
สาขาการผลิตนั้นไม่มีแนวโน้มที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังหรือมีการใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอื่นๆ น้อย
กว่าการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉล่ียของทุกสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ 
  ในขณะเดียวกัน หากสาขาการผลิตใดที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้าสูง (มากกว่า 1) แสดง
ว่า สาขาการผลิตนั้นมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาการผลิตอื่นๆ มากกว่าการกระจายผลผลิตโดยเฉล่ียของทุก
สาขาการผลิตในเศรษฐกิจ และหากสาขาการผลิตใดมีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้าน้อย (น้อยกว่า 1) แสดง
ว่า สาขาการผลิตนั้นไม่มีแนวโน้มที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หรือมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาการผลิตอื่นๆ 
น้อยกว่าการกระจายผลผลิตโดยเฉล่ียของทุกสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ 
  ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตในสาขาการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้าง
หลังสูง จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สาขาการผลิตอื่นๆ สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวมากกว่าการส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตในสาขาการผลิตที่มีค่าความ
เชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังต่ ากว่า 
  ในขณะเดียวกัน หากมีการส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตในสาขาการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยง
โดยรวมไปข้างหน้าสูง จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สาขาการผลิตอื่นๆ สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย 
และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตวัมากกว่าการส่งเสริมสาขาการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไป
ข้างหน้าต่ ากว่า 
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ตาราง 2 ตัวชี้วัด (Indicator) ที่ใช้คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการวิจัยครั้งนี้ 
 
ล าดับ เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลอืก

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ตัวชีว้ัดในการคัดเลือกอุตสาหกรรมรายสาขา 

1 มูลค่าการลงทุน ตัวชี้วัด 1 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนรายสาขาต่อมูลค่าลงทุนรวมของ
จังหวัดตากสูงสุด 5 สาขาแรก 

2 จ านวนแรงงาน ตัวชี้วัด 2 สัดส่วนจ านวนแรงงานรายสาขาต่อจ านวนแรงงานทั้งหมด
ของจังหวัดตากมากสุด 5 สาขาแรก 

3 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด 3 สัดส่วนจ านวนโรงงานรายสาขาต่อจ านวนโรงงานทั้งหมด
ของจังหวัดตากมากสุด 5 สาขาแรก 

4 สร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัด 4 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตรวมรวมโดยมีค่าสูงกว่า
ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.29 

5 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงาน ตัวชี้วัด 5 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานต่อมูลค่าเพิ่มรวมโดยมีค่าสูง
กว่าค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 31.67 

6 มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อื่ น
ภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด 6 ค่าความเชื่อมโยงภายในประเทศรายสาขาซึ่งมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 1 

 
ที่มา:  1) ตัวชี้วัดที่ 1-3 ใช้ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 
 2) ตัวชี้วัดที่ 4-6 ใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขนาด 180x180 สาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2553 
 
 ในการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  -  ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขนาด 33x33 สาขาการผลิต ซึ่งท าการจัดกลุ่มสาขา
อุตสาหกรรมใหม่จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 180x180 สาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอแนะโดย กนพ. และผู้วิจัยและเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงตัวแปรในอุปสงค์ขั้นสุดท้าย เช่น การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ ต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค และ
ระดับรายสาขาการผลิต 
  -  วิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลกระทบกรณีก าหนดให้มีอัตราการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบใน 2
กรณีคือ วิเคราะห์จากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอแนะ  โดย กนพ. และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผู้วิจัย
เสนอแนะ ผ่านสมการที่แสดงความสมดุลในแบบจ าลอง (Material Balance Equation) จากแนวความคิดของ 
Leontief ดังนี ้
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   ∆X  =  (I-Ad)-1∆Fd 
  โดยที ่ ∆X  =  เวกเตอร์การเปล่ียนแปลงผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต 
    ∆Fd =  เวกเตอร์การเปล่ียนแปลงอุปสงค์ขั้นสุดท้ายในประเทศ 
    Ad  =  เวกเตอร์ผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในประเทศ 
    I  =  เวกเตอร์เมทริกเอกลักษณ์ 
    (I-Ad)-1 =  Local Leontief Inverse Matrix 
 
 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรภายนอก น่ันคือ ศึกษาผลกระทบของ
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น (∆Fd) ต่อมูลค่าเพิ่มภายในประเทศดังสมการข้างต้น  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
  จากเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสม อันได้แก่ จ านวนโรงงาน มูลค่าเงินลงทุน 
จ านวนแรงงาน มูลค่าเพิ่มด้านแรงงาน มูลค่าเพิ่มโดยรวม และความเชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ โดยอุตสาหกรรม
ที่มีความเหมาะสมในการสนับสนุนนั้นจะต้องผ่าน 2 ใน 4 เกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
 
เกณฑ์การ
คดัเลือก 

สาขาอุตสาหกรรม
จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

สาขาอุตสาหกรรมตาม
นิยามของตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลติ 

ตัวชี้วัดดา้นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านแรงงาน (%) 

ตัวชี้วัดดา้นมูลค่า
การสร้างมูลค่าเพ่ิม

โดยรวม (%) 

ตัวชี้วัดดัชนี
ความเชื่อมโยง ข้อสรุป 

BL FL 
 
 

 
จ านวน
โรงงาน 
5 อันดับ
แรกสูงสุด 

ตัดหรือเย็บเครื่อง
แต่งกาย 

เครื่องแต่งกาย 
35.811 25.36 1.193 0.75 ผ่านเกณฑ์ 

สี ฝัด หรือขัดข้าว โรงสีข้าว 37.411 15.85 1.213 1.404 ผ่านเกณฑ์ 
ถักผ้าด้วยด้ายหรือ

เส้นใย 
สิ่งถัก 

39.141 28.59 1.153 0.69 ผ่านเกณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 35.951 26.95 1.203 0.86 ผ่านเกณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์อโลหะอ่ืนๆ 30.45 26.95 1.183 0.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

การผลิตเครื่องยนต์ 32.111 25.61 0.88 0.78 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การผลิตเครื่องจักร 44.901 25.82 0.92 0.71 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

34.051 31.56 0.92 1.824 ผ่านเกณฑ์ 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

5 อันดับ
แรกสูงสุด 

การไฟฟ้า การไฟฟ้า 36.821 40.932 0.99 4.584 ผ่านเกณฑ์ 
ถลุง หลอม โลหะที่

ไม่ใช่เหล็ก 
ผลิตภัณฑ์โลหะที่ไม่ใช่

เหล็ก 
30.86 30.72 0.86 0.82 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง 

ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง 

33.621 19.53 1.313 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การ
คดัเลือก 

สาขาอุตสาหกรรม
จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

สาขาอุตสาหกรรมตาม
นิยามของตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลติ 

ตัวชี้วัดดา้นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านแรงงาน (%) 

ตัวชี้วัดดา้นมูลค่า
การสร้างมูลค่าเพ่ิม

โดยรวม (%) 

ตัวชี้วัดดัชนี
ความเชื่อมโยง ข้อสรุป 

BL FL 
ต้ม นึ่ง หรืออบ

เมล็ดพืช 
โรงสีข้าว 

37.411 15.85 1.213 1.404 ผ่านเกณฑ์ 

ตัด เย็บเครื่องแต่ง
กาย 

เครื่องแต่งกาย 
35.811 25.36 1.193 0.75 ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน
แรงงาน 
5 อันดับ
แรกสูงสุด 

ตัด เย็บเครื่องแต่ง
กาย 

เครื่องแต่งกาย 
35.811 25.36 1.193 0.75 ผ่านเกณฑ์ 

ถักผ้าด้วยด้ายหรือ
เส้นใย 

สิ่งถัก 
39.141 28.59 1.153 0.69 ผ่านเกณฑ์ 

กระเบื้องเคลือบ 
เครื่องปั้นดินเผา 

เซรามิกซ์ 38.261 29.16 1.133 0.62 ผ่านเกณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์จากดนิ 30.95 26.38 1.223 0.66 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ต้ม นึ่ง หรืออบ
เมล็ดพืช 

โรงสีข้าว 
37.411 15.85 1.213 1.404 ผ่านเกณฑ์ 

การผลิตและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

การผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

31.63 11.96 0.77 0.91 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การซ่อมแซมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

45.541 26.18 1.093 0.89 ผ่านเกณฑ์ 

 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) 
หมายเหตุ: 1 คือ อุตสาหกรรมที่ผ่านตัวชี้วัดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานต่อมูลค่าเพิ่มเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ  
 31.67 
 2 คือ อุตสาหกรรมที่ผ่านตัวชี้วัดด้านมูลค่าเพิ่มต่อผลผลิตรวมเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.29 
 3 คือ อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลัง (BL) ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
 4 คือ อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้า (FL) ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
 
 ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมที่ควรสนับสนุนมีทั้งหมด 9 อุตสาหกรรม โดยจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมทั้งข้างหน้าและข้างหลังมากกว่า 1 และเป็นอุตสาหกรรมที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้มากกว่าค่าเฉล่ีย พบว่า โรงสีข้าว เป็นอุตสาหกรรมเดียวที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว 
ทั้งนี้ โรงสีข้าวมีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมทั้งไปข้างหน้าและไปข้างหลังกับอุตสาหกรรมอื่นสูง โดยมีค่าความเชื่อมโยง
เท่ากับ 1.40 และ 1.21 ตามล าดับ โดยโรงสีข้าวใช้ปัจจัยการผลิตหลักจากสาขาการท านามากที่สุดโดยมีค่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง เท่ากับ 0.80 นอกจากนี้ โรงสีข้าวยังสามารถเป็นปัจจัยการผลิตให้กับอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง
ได้มากที่สุด โดยมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 0.34 ประกอบกับโรงสีข้าวเป็นสาขาที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
แรงงานได้ถึงร้อยละ 37.41 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 2 ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้ในระดับสูง และมีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังมากกว่า 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง ส่ิงถัก เครื่องแต่งกาย เซรามิกซ์ คอนกรีต และการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์มัน
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ส าปะหลังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นสูงสุด เท่ากับ 1.31 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสาขาเกษตร ประมง และ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องมากที่สุด 3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้ในระดับสูง และมีค่าความ
เชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้ามากกว่า 1 พบว่า การซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นอุตสาหกรรมเดียวที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว 
ทั้งนี้ การซ่อมแซมยานพาหนะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้ถึงร้อยละ 34.05 และมีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เท่ากับ 1.82 และ 4) กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มรวมและมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้ รวมถึงมี
ค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังที่มากกว่า 1 น่ันคือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ท่ีมีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลัง
สูงถึง 4.58 และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมและมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้มากถึงร้อยละ 36.82 และ 40.93 
ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ หากมีการสนับสนุนให้มีการขยายการผลิตในอุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะ ที่มีระดับความ
เชื่อมโยงโดยรวมสูง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมข้างต้นแล้วนั้น ย่อมเป็นการกระตุ้นให้สาขาการผลิตอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องสามารถขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้เศรษฐกิจจังหวัดตากเกิดการพัฒนา ตลอดจนมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดและอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 
 
 ผลการวิเคราะห์จากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากพบว่า ผลกระทบจากการลงทุน
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 หรือคิดเป็นมูลค่า 39,826 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีฐานปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจะส่งผล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน ทั้งนี้ สามารถแสดงผล
กระทบต่อรายสาขาอุตสาหกรรมได้ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงมูลค่าผลผลิตภายในประเทศในสาขาการผลิตเมื่อการลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
 
ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม มูลค่าผลผลิต

ภายในประเทศ 
กรณีฐาน (ล้านบาท) 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงมูลคา่ผลผลิตใน
ประเทศ เมื่อมีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.04 จากกรณีฐาน 
อุตสาหกรรมที่เสนอ

โดย กนพ. 
อุตสาหกรรมที่เสนอ

โดยผู้วิจัย 
1 เกษตร ประมงและอื่นๆ 1,787,359 0.03 0.03 
2 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน

อื่นๆ 476,273 0.23 0.13 
3 การแปรรูปอาหาร 548,771 0.00 0.00 
4 โรงสีข้าว 479,499 0.01 0.00 
5 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 73,017 0.02 0.02 
6 ผลิตภัณฑ์อาหาร 1,279,949 0.01 0.01 
7 ส่ิงทอ เครื่องนุง่ห่ม 867,960 0.05 0.11 
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ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม มูลค่าผลผลิต
ภายในประเทศ 

กรณีฐาน (ล้านบาท) 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงมูลคา่ผลผลิตใน
ประเทศ เมื่อมีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.04 จากกรณีฐาน 
อุตสาหกรรมที่เสนอ

โดย กนพ. 
อุตสาหกรรมที่เสนอ

โดยผู้วิจัย 
8 เครื่องเรือน 199,232 0.93 0.06 
9 กระดาษและเครื่องพิมพ ์ 256,167 0.11 0.14 
10 ยารักษาโรค 80,810 0.04 0.04 
11 ผลิตภัณฑ์เคม ี 800,331 0.14 0.18 
12 ปิโตรเลียม 1,325,637 0.12 0.10 
13 ผลิตภัณฑ์ยาง 363,678 0.12 0.26 
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 334,013 0.16 0.12 
15 เซรามิกซ ์ 36,891 0.72 1.38 
16 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 72,758 0.82 0.01 
17 ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซีเมนต ์ 289,933 0.49 0.08 
18 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 3,352,431 0.61 0.05 
19 การผลิตและซ่อมแซมยานยนต ์ 1,379,300 1.09 3.02 
20 การผลิตและการซ่อมเครื่องจักร 1,143,943 0.20 0.30 
21 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 44,517 0.43 0.01 
22 อัญมณีและเครื่องประดับ 729,524 0.10 0.01 
23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ 180,372 0.09 0.05 
24 ไฟฟ้า ก๊าซ ประปา 1,167,226 0.16 0.15 
25 การก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 216,916 3.34 0.03 
26 การก่อสร้างอื่นๆ 698,128 0.00 0.00 
27 การคา้ส่ง ค้าปลีก 2,937,429 0.18 0.13 
28 โรงแรมและร้านอาหาร 831,474 0.03 0.03 
29 โลจิสติกส ์ 1,352,636 0.20 0.07 
30 ไปรษณีย์โทรเลขและส่ือสาร 319,582 0.10 0.11 
31 การซ่อมแซมอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 132,344 
0.10 0.06 

32 การบริการด้านอื่นๆ 3,541,938 0.07 0.06 
33 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนก

สาขาการผลิตได ้
214,653 0.11 0.15 
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ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม มูลค่าผลผลิต
ภายในประเทศ 

กรณีฐาน (ล้านบาท) 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงมูลคา่ผลผลิตใน
ประเทศ เมื่อมีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.04 จากกรณีฐาน 
อุตสาหกรรมที่เสนอ

โดย กนพ. 
อุตสาหกรรมที่เสนอ

โดยผู้วิจัย 
รวม 

หรือคดิเปน็มูลค่า (ล้านบาท) 
27,514,693 0.25 

69,625 
0.23 

64,110 
ผลกระทบตอ่มูลค่าเพิ่มในกรณีฐาน 

หรือคดิเปน็มูลค่า (ล้านบาท) 
11,084,927 0.08 

8,423 
0.06 
7,119 

 
ที่มา: ผลการค านวณโดยผู้วิจัยผ่านแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี พ.ศ. 2553 
หมายเหตุ: 1) สาขาการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารที่ท างานโรงแรมโรงงาน โกดังเก็บ

สินค้าเป็นต้น ผู้วิจัยรวมถึงการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมและกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 
 ผลการศึกษากรณีที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอโดย กนพ. พบว่า สามารถสร้างมูลค่า
ผลผลิตรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.25 หรือคิดเป็น 69,625 ล้านบาท ขณะที่ ผลกระทบจากการลงทุน
โดยตรงต่อมูลค่าผลผลิตรวมจากอุตสาหกรรมที่เสนอแนะโดยผู้วิจัย พบว่า สามารถสร้างมูลค่าผลผลิตรวม
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 หรือคิดเป็นมูลค่า 64,110 ล้านบาท 
 ส าหรับผลกระทบของการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นต่อผลผลิตในสาขาการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่
ได้รับผลกระทบสูงสุดที่เสนอโดย กนพ. ได้แก่ สาขาการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมการผลิตและ
ซ่อมแซมยานยนต์ ซึ่งเป็นผลกระทบทางตรง นอกจากนี้ สาขาผลิตภัณฑ์คอนกรีตและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซีเมนต์ เป็น
สาขาที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลกระทบทางตรงที่เสนอแนะโดยผู้วิจัย นั่นคือสาขาการผลิต
และซ่อมแซมยานยนต์ รวมถึงสาขาเซรามิกซ์ ส าหรับสาขาการผลิตและการซ่อมแซมเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ยาง 
เป็นสาขาที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมสูงสุด ตามล าดับ 
 ส าหรับผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เสนอโดย กนพ. และผู้วิจัย พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอโดย กนพ. มีผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มสูงสุด 
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน หรือคิดเป็น 8,423 ล้านบาท ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เสนอโดย
ผู้วิจัย สามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 หรือคิดเป็น 7,119 ล้านบาท 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เสนอแนะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเหมาะสมในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากนั้น ผู้วิจัยได้พิจารณาว่าควรส่งเสริมสาขาอุตสาหกรรม
ที่เหมาะสมเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ 1) โรงสีข้าว ซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้มากกว่า
ค่าเฉล่ีย รวมถึงเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมทั้งไปข้างหน้าและข้างหลังสูง โดยโรงสีข้าวมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้ากับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งสูงสุด และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลังกับสาขาการผลิตการท านา
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สูงสุด 2) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เนื่องจากเป็นสาขาการผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานได้มาก รวมถึงเป็น
สาขาการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหลังสูง โดยเฉพาะกับสาขาการผลิตซีเมนต์ และ 3) กิจกรรมไฟฟ้า 
ก๊าซ และประปา เนื่องจากเป็นสาขาการผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งมูลค่าเพิ่มรวมและมูลค่า เพิ่มทางด้าน
แรงงานได้มาก ตลอดจนยังเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้าสูง โดยเฉพาะกับสาขาการ
ผลิตน้ าแข็งและอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวชี้วดัให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่มีความต้องการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าด้านอื่นๆ ตลอดจนอาจศึกษาผลกระทบด้านอื่นๆ  
ที่นอกเหนือจากผลกระทบของการลงทุนของภาคเอกชนและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระดับ   
มหภาคและระดับรายสาขาการผลิต เช่น ผลกระทบด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนหรือด้านต่างประเทศ หรือศึกษาถึง
สาขาอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 
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NBUS055: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย 
FACTORS AFFECTING THE TOURISM DEMAND OF CHINESE TOURISTS IN THAILAND 
 
พรพิมล  ฟองศรี 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  พุ่มภิญโญ 2   และรองศาสตราจารย์ ดร.สันติยา  เอกอัคร 3 
1 นักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2-3 อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่วชาวจนีในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2558 
รวม 33 ปี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยความถดถอยเชิงซ้อนและประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุด (OLS) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย คือ 
อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของคนจีน และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศจีนและสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศไม่มีความความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  แต่มี
ทิศทางเป็นไปตามสมมติฐาน ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในประเทศไทยต่ออัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของคนจีน พบว่า  
มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.892 และ 1.602 ตามล าดับ 
 
ค า      : ปัจจัยที่มีอิทธิพล, อุปสงค์การท่องเที่ยว 
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Abstract 
 The purposes of this research are to study the factors affecting the tourism demand of Chinese 
tourists in Thailand and the elasticity of demand for tourism of Chinese tourists in Thailand. This has been 
done by collecting time series data. In this research, time series data during the year 1983 to 2015 were 
used in multiple regression analysis with approximate parameters using ordinary least square method. 
The results of this study revealed that the factors affecting the tourism demand of Chinese tourists in 
Thailand were real exchange rate, GDP per capita at constant prices of Chinese and the economic crisis 
have statistically significant effect on the number of Chinese tourists in Thailand. However, Thailand is 
consumer price index as the ratio of the China and political situation are not statistically significant. For 
the tourists tourism elasticity of demand with real exchange rate and GDP per capita at constant prices of 
Chinese show of the value 0.892 and 1.602. 
 
Keywords: Factors Affecting, Tourism Chinese 
 
                                
 การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิด
การกระจายรายได้และส่งผลต่อเนื่องไปยังสาขาการผลิตอื่นๆ เกิดการจ้างงานและอาชีพต่างๆ มากมาย ซึ่งส่งผลให้
เกิดการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย จากข้อมูลรายได้ด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าที่ส าคัญของประเทศไทยตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2554-2557 นั้นพบว่า ประเทศไทยมีมูลค่ารายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีสัดส่วนรายได้
จากภาคการท่องเที่ยวที่สูงกว่าการส่งออกสินค้าส าคัญอื่นๆ ของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีสัดส่วน
รายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 31.29 คิดเป็นมูลค่า 776,217.20 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 1,147,653.49 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 47.85 จากสถิติที่ผ่านมา หนึ่งในจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดอันดับตน้ๆ คือ นักท่องเที่ยวชาวจนี และมีแนวโน้มที่จะมีอ านาจซื้อเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้
ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะผู้ส่งออกนักท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลก ซึ่ง
จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยนั้น มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2557 กล่าวคือ มีจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวจีน 1,760,564 คน 2,786,860 คน 4,637,335 คน และ4,623,806 คน ตามล าดับ แม้ว่าในปี พ.ศ. 2557 จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจนีจะลดลงจากปี พ.ศ. 2556 มาอยู่ที่ 4,623,806 คน หรือคิดเป็นร้อยละ -0.29 อันเป็นผลกระทบสืบ
เนื่องมาจากสถานการณ์ภายในประเทศไทยก็ตาม แต่จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นมีจ านวนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  เมื่อเทียบกับจ านวน
นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ อาทิเช่น นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งมีจ านวนเพียง 2,644,052 คน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวและสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  จึงท าให้ไทยมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสวยงามอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยเป็นตลาดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่สามารถ
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แข่งขันกับตลาดท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ ได้ อีกทั้งที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ไม่ห่างไกลจากประเทศจีนมากนัก ท าให้
การเดินทางมายังประเทศไทยใช้เวลาไม่นาน จากที่กล่าวข้างต้น ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่ิงที่ดึงดูดและเป็นจุดเด่นที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้า
ประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย โดยผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในประเทศ
ไทย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานสินค้าและบริการต่างชนิด ต่าง
ประเภทเข้าด้วยกัน ผลผลิตสินค้าส่วนใหญ่จะไม่มีตัวตนให้จับต้องได้ แต่จะปรากฏให้เห็นในลักษณะของคุณค่าทาง
จิตใจที่นักท่องเที่ยวได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
 อุปสงค์การท่องเที่ยว หมายถึง จ านวนนักท่องเที่ยวผู้ซึ่งเดินทาง หรือปรารถนาที่จะเดินทางจากถิ่นที่อยู่
และถิ่นที่ท างาน เพื่อบริโภคสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหรือสถานที่
ท่องเที่ยว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยนี้ ได้
อาศัยทฤษฎีอุปสงค์และแนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
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     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ พประกอบ 1 กรอบ        ก ร      
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รุ่งนภา กลยุทธสกุล (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวและ
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย  สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ปี 2536-2550 มาท าการวิเคราะห์โดยอาศัยการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีค่าความยืดหยุ่น เท่ากับ 0.981 4.452 และ 2.087 ตามล าดับ 
ส าหรับอัตราส่วนเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศมาเลเซียกับดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย  และมีค่าความยืดหยุ่น เท่ากับ 
เท่ากับ -3.72 ขณะที่อัตราส่วนเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกากับดชันี
ราคาผู้บริโภคของประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนไม่มีความสัมพันธ์กับ
จ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

1. อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริงระหว่างสกุลเงินบาทกับ
สกุลเงินหยวน (REX) 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จรงิต่อหวัของ
คนจีน (GDPC) 
3. ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทย
กับประเทศจีน (PSUB) 
4. ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ท่ีแสดงชว่ง เวลาเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย (D1) 

D1 = 1 แทนปีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
D1 = 0 แทนปีท่ีไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกจิ 

5. ตัวแปรหุ่นที่แสดงช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศ โดยสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศของการวิจัยนี้ หมายถึง การเกดิ
เหตุการณ์รัฐประหาร (D2) 

D2 = 1 แทนปีท่ีมีการเกดิเหตกุารณ์รัฐประหาร 
D2 = 0 แทนปีท่ีไม่มีการเกดิเหตกุารณ์รัฐประหาร 

 

 

จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย (TOUR) 
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 วริทธิ พิพิธพจนการณ์ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงคก์ารท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวและความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย การศึกษานี้ได้น าข้อมูล
ทุติยภูมิระหว่างปี 2537-2551 มาท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยกระท าการวิเคราะห์โดยอาศัยความถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษาพบว่า อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.341 ตัวแปรอัตราส่วนเปรียบเทียบดัชนี
ราคาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นกับดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ -0.692 ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่นไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย  
 John; & Muzaffer (1984) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปยัง
ประเทศตุรกี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปยัง
ประเทศตุรกี โดยท าการศึกษานักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ OECD 11 ประเทศ และใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี  
ค.ศ. 1960-1980 ท าการศึกษา โดยการสร้างสมการถดถอยพหุคู และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด จาก
ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อหัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวจากทั้ง  11 ประเทศที่
เดินทางไปยังประเทศตุรกีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สัดส่วนราคาเปรียบเทียบของประเทศตุรกีกับประเทศกรีซ 
ยูโกสลาเวีย ฝรั่งเศส สเปน เยอรมันตะวันตก อังกฤษ และออสเตรียมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และส าหรับอัตราแลกเปล่ียนของประเทศตุรกีกับทั้ง  11 ประเทศ ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเกือบทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอิตาลีที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม ในส่วนของค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศตุรกีแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังประเทศตุรกี  ส าหรับตัวแปรด้านความไม่มีเสถียรภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศตุรกีมคีวามสัมพันธ์และส่งผลกระทบในทางลบต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจากประเทศเยอรมันและ
กรีซ 
 
วิธี          วิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526–2558 
รวมทั้งสิ้น 33 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริงระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินหยวน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของนักท่องเที่ยวจีน ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับ
ประเทศจีน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการท่องเที่ยว 
องค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์โดยอาศัยความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ ทิศทางและ
ขนาดของความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ าลอง ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตาม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย มีรูปแบบ
สมการท่ีใช้ในการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

  lnTour =  b0 + b1lnREX + b2 lnGDPC + b3 lnPSUB + b4 D1 + b5 D2 + i 
 ส าหรับการศึกษานี้ท าการประมาณค่าแบบจ าลอง โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อนและท าการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่ สุด (OLS) หลังการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น 3 ปัญหา ได้แก่ 

Multicollinearity, Heteroskedasticity และ Autocorrelation แล้ว พบว่า เกิดปัญหา Autocorrelation (Prob.< ) 
ซึ่งเป็นการละเมิดข้อสมมติพื้นฐานของวิธีการ OLS ที่ว่า ตัวคลาดเคลื่อนต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงท าการ
แก้ปัญหา Autocorrelation ด้วยวิธี Iterative Cochrane-Orcutt Transformation และหลังจากการแก้ปัญหา 
Autocorrelation แล้ว ดังนั้นจึงสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวแปรได้ ดังนี ้
    lnTour =  - 3.165  + 0.892 lnREX + 1.602 lnGDPC – 0.286 D1 
       (0.819)     (1.796)*          (4.009)***          (1.932)* 
  R2     =  0.981  F - statistic     =  219.804 
  Adjusted R2   =  0.977  Prob. (F-statistic)   = 0.000 
  Durbin-Watson stat = 1.563  N      = 32 
  ค่าในวงเล็บคือ ค่า t–statistic ของค่าสัมประสิทธิ์  
  *** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  **   หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  *    หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 
 ผลการวิจัยพบว่า จากแบบจ าลองสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-square) ที่ปรับค่าแล้ว 
มีค่าเท่ากับ 0.977 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจ าลองสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ร้อยละ  97.7 เมื่อพิจารณาจากค่า Prob. (F-Statistic)  
มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงท าการยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง ตัวแปรอิสระในสมการอย่างน้อย 
1 ตัวมีนัยส าคัญต่อตัวแปรตาม และเมื่อพ จารณาค่าสถิติ t พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริง
ระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินหยวน (REX) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (TOUR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .10 กล่าวคือ หากราคาเงินหยวนเทียบกับเงินบาทสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.892 พบว่า ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ 
เมื่ออัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริงระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินหยวนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 0.892 ส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของคนจีน (GDPC) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (TOUR) อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ หากประชากรจีนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการมีอ านาจซื้อเพิ่มขึ้น ย่อม
ส่งให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
1.602 พบว่า ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของคนจีน
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันร้อยละ 1.602 ส าหรับตัวแปรดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศจีน 
(PSUB) ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (TOUR) ในส่วนของตัวแปรหุ่นที่แสดงช่วงเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย (D1) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (TOUR) ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.10 หมายความวา่ ในช่วงปีท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกจิขึ้นในประเทศไทย จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในปีนั้นจะลดลง โดยก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ และส าหรับตัวแปรหุ่นที่แสดงช่วงเวลาที่เกิด
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ (D2) ในที่นี้ คือ การเกิดเหตุการณ์รัฐประหารไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 
(TOUR) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่ องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน และความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระบางตัวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม และเป็นไปตามสมติ
ฐานท่ีตั้งไว้ แต่ตัวแปรอิสระบางตัวก็ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 คือ อัตราแลกเปลี่ยนท่ีแท้จริงระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินหยวนมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆ 
คงที่ จากผลการวิจัยและสมมติฐานข้อท่ี 1 สามารถอภิปรายผลได้ว่า อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริงระหว่างสกุลเงินบาท
กับสกุลเงินหยวนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์ (2553) ซึ่งพบว่า อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ John; & Muzaffer (1984) ซึ่งพบว่า อัตราแลกเปล่ียนของ
ประเทศตุรกีกับกลุ่มประเทศ OECD ทั้งหมด 11 ประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยว
เกือบทุกประเทศที่ท าการศึกษา 
  สมมติฐานที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของคนจีน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆ 
คงที่ จากผลการวิจัยและสมมติฐานข้อท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได้ว่า อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริงระหว่างสกุลเงินบาท
กับสกุลเงินหยวนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลีรัตน์ สุขศรี โดยผลการวิจัยของมาลีรัตน์พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อบุคคลของทุกประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยทางอากาศ 
  สมมติฐานท่ี 3 คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศจีน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระ
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อื่นๆ คงที่ จากผลการวิจัยและสมมติฐานข้อที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของ
ประเทศไทยกับประเทศจีนไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจากงานวิจัยของรุ่งนภา กลยุทธสกุล ก็พบว่า มีเพียงอัตราส่วนเปรียบเทียบดัชนี
ราคาผู้บริโภคของประเทศมาเลเซียกับดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย แต่ส าหรับอัตราส่วนเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศสหรัฐอเมริกากับดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ประเทศ 
โดยผลจากการศึกษาที่พบว่า ตัวแปรดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศจีนไม่มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนี้  อาจเนื่องมาจากดัชนีราคา
ผู้บริโภคของประเทศไทยกับประเทศจีนมีค่าที่ใกล้เคียงกันมาตลอด และอาจเกิดจากการมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบ จึงท าให้ผลการทบสอบไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ
  สมมติฐานท่ี 4 คือ จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆ คงที่ จากผลการวิจัย
และสมมติฐานข้อท่ี 4 สามารถอภิปรายผลได้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ John; & Muzaffer (1984) ที่พบว่า ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตุรกีมี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบทางลบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมันและกรีซที่เดินทางมายังประเทศ
ตุรกี 
  สมมติฐานท่ี 5 คือ จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ โดยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศของ
การวิจัยนี้ หมายถึง การเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นที่น ามาใช้ในการศึกษา โดยก าหนดให้ตัวแปร
อิสระอื่นๆ คงที่ จากผลการวิจัยและสมมติฐานข้อท่ี 5 สามารถอภิปรายผลได้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ แต่มีทิศทางเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งอธิบายได้ว่า ในช่วงปีท่ีมีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นจะส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยในปีนั้นลดลง แต่จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศไม่มีผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
เหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้น มีผลกระทบเพียงระยะส้ัน ประกอบกับการมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการ
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และนโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจีนเป็นการชั่วคราวระยะเวลา 3 เดือน จึงอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผลการทดสอบไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ อัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลควรดูแลบริหารความเส่ียง
ของค่าเงินและควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน หน่วยธุรกิจต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น และนอกเหนือจากประเด็นทางด้านตัวแปรอิสระต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษานี้แล้ว การศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคของนักท่องเที่ยว ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรให้ความส าคัญส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป รวมไปถึง
การศึกษาในระดับจุลภาค เช่น การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับจังหวัด หรือราย
ภูมิภาค เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอื่นๆ ของประเทศ ให้สามารถรองรับต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
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NBUS056: นโยบาย e-Education กับการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ 
E-EDUCATION POLICY FOR EFFICIENT EDUCATION DEVELOPMENT IN THAILAND 
 
บัวบุตรี  ศิริวัฒน * 
* อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยหลายช้ินในอดีตกลาววาความไมมีประสิทธิภาพของนโยบายสาธารณะมักมีที่มาจากความ
ลมเหลวของขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Ali. 2006: 2) อยางไรก็ตาม วิจัยฉบับนี้พบวาปญหาที่แทจริงไมไดมาจาก
ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ แตมาจากขั้นตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะที่ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติหรือผูมีสวนไดสวนเสียนโยบาย งานวิจัยฉบับนี้พบวา ความไมมีประสิทธิภาพของนโยบาย
สาธารณะ เชน นโยบาย e-Education เปนปจจัยหลักที่ทําใหการพัฒนาการศึกษา (ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ไมมีประสิทธิภาพตามไปดวย งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ของนโยบาย e-Education 
ที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อนํามาใชพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางกําหนดรูปแบบการกําหนดนโยบาย e-Education เพื่อนําไปพัฒนาการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูล 4 ระดับ ซ่ึงมีขอมูลรวบรวมไดทั้งหมด 51 ชุด และมีผูให
สัมภาษณทั้งหมด 123 คน และไดขอสรุปตามวัตถุประสงค ดังนี้ 1) ปญหาและอุปสรรค มาจากปญหาและอุปสรรค
ดานการกําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมและไมตอบสนองตอสภาพความเปนจริง โดยสามารถไลลําดับจากที่ถูกพูดถึง
มากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด ดังนี้ ปญหาเร่ืองการบริหารงานของรัฐที่ลาชา ไมตอเนื่องจริงจังและไมตรงจุด ปญหาเร่ือง
งบประมาณ การประสานงานที่ไมเปนระบบ การสนับสนุนโครงสรางและอุปกรณสารสนเทศในโรงเรียนที่ไมเพียงพอ 
เปาหมายและเสนทางการปฏิบัติของนโยบายฯ ที่ไมชัดเจน ผูปฏิบัติไมไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายฯ บุคลากร
ที่ขาดทักษะและขาดแรงจูงใจในการใชส่ือฯ นโยบายไมครอบคลุมบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก และปญหาเร่ืองการขาด
ทักษะในการใชส่ือของนักเรียน นอกจากนี้ การวิเคราะหตามจุดประสงคขอที่ 2) พบวา ขอมูลทางดานขอเสนอแนะ
แนวทางรูปแบบการกําหนดนโยบายมีความสอดคลองกับปญหาและอุปสรรค คือ ผูปฏิบัติตองการมีสวนรวมกําหนด
นโยบาย กระบวนการกําหนดนโยบายควรอยูในลักษณะจากลางขึ้นบน ตองการใหมีการตรวจสอบสภาพความเปนจริง 
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมของโรงเรียนในแตบริบทรวมไปถึงโรงเรียนเล็ก ซ่ึงการกําหนดนโยบายตองมีความครอบคลุม 
มีหนทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถบรรลุผลไดจริง และไมทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางโรงเรียนมากขึ้น ดังนั้น 
งานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถสรุปไดวา หากภาครัฐตองการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ หนวยงานที่เก่ียวของจําเปนตองกําหนดนโยบาย e-Education อยางมีประสิทธิภาพและพองกับ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนใหไดเสียกอน โดยคํานึงถึงขอปฏิบัติที่กลาวมาเปนสําคัญ 
 
คําสําคัญ: e-Education, กระบวนการกําหนดนโยบาย, การพัฒนาการศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 
 This research proposed policy failure comes fromweak policy formulation poorly induced by 
our governments. There are 2 main objectives of the research; 1) to study obstacles related to the e-
Education policy formulation process on the realm of efficient high school education development and 2) 
to propose necessary techniques and framework needed in formulating e- Education policy for efficient 
high school education development.  There were 4 stakeholder groups; in- depth interviews were 
conducted with 6 policy formulators, 9 headmasters, 27 teachers, and there were 9 focused groups with 
9 students coming from each school (totaling 81 students for 9 schools). Then, data analysis was done 
by typology and taxonomy categorising information accordingly to the two objectives. It used content 
analysis, constant comparison and inductive techniques. The result found; 1) obstacles are diverse and 
are associated with the proposing solutions. It ranges from managerial issues such as slow and 
incompetent work progress, inadequate budget and resources to successfully supply its policy 
implementation, unclear objective and implementation directions of the policy, lack of public participatory 
in the policy formulation. Respectively, objective 2) found the public policy formulation process should be 
formulated with a bottom-up method incorporating opinions from those who will make use of the policy. It 
needs to consider the possibilities of adapting e- Education policy onto schools with different contexts 
and sizes. The policy should not widen the digital divide gap between those more and less advantaged. 
It must create equity. 
 
Keywords: e- Education, policy formulation, education development, high school education 
 
Introduction 
 Statement of the problems 
  The Thai government first assimilated ICT as part of development strategiesin 1992 when 
the yintroduced the National IT Committee (Laohajaratsang 2010: pp.1). As of 2016, Thailand has almost 
30 million Internet users which is accounted for 42.7% of the population compared to only 3.7% in the 
year 2000 (Internet Live Stats 2016). Now governments all over the world attempt to incorporate usage of 
ICTs into their national policy with a hope that digital knowledge would help improve education system. 
For Thailand, under the Ninth and Tenth National Economic and Social Development Plan, The National IT 
Policy (IT2000) frameworks determined to; 1.) invest in basic ICTs infrastructure with equity 2.) invest in 
the people’s education as well as ICTs professionals and 3.) develop good governance through the use 
of ICT. Subsequently, IT2010’s goal was to make Thailand the “Knowledge Based Society and Economy”. 
They established five flagships beinge-Society, e-Government, e-Commerce, e-Industry, and e-
Education. e- Education promised to help improve human resources proficiency and reduce knowledge 
divide through the use of ICTs. In conjunction to this, there were three Master Plans developed 
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correspondingly. The first is Thailand ICT Master Plan 2009- 2013 (Smart Thailand) by the Ministry of ICT. 
ICT Master Plan hoped to 1.) Strategy Number 1: improve the people’s information literacy through 
trainings, evaluations, and online platforms and 2.) Strategy number 3: equitably develop ICT 
infrastructure for schools throughout the country. The second is the ICT for Education Master Plan I and II 
by the Ministry of Education. The ICT for Education Master Plan II aimed to improve future workforce 
proficiency by making all schools ICT based learning schools, providing basic ICT infrastructure to all 
schools, production of e- content and e- learning system which includes virtual classroom and distance 
learning (Strategy Number 1), additionally, to produce quality ICT professionals as well as expanding e- 
Manpower meeting at least 80 percent of the Ministry’s prescribed standard (Strategy Number 3).  
 Objectives 
  The purpose of this research is to 1.) Study the obstacles related to the e-Education policy 
formulation process on the realm of efficient high school education development; and 2) to propose 
necessary techniques and framework needed in formulating e-Education policy for efficient high school 
education development. 
   1. Scope of study 
   2. Content Scope 
   3. Focusing particularly on policy formulation, this research studies problems and 
barriers of e-Education policy in relevant to developing efficient high school education. The research 
uses policy formulation theory, new management and entrepreneurial government, behavior and 
motivation theory, and efficiency and effectiveness theory to analyse whether such policy corresponds to 
the policy stakeholders’ needs. 
 Variable Scope 
  1. Cause variableis the e- Education policy and ICT for Education Master Plan II  
  2. Effect variable is the efficiency of e- Education policy which can be determine from 
factors such as an ability to answer stakeholders needs, advancement of ICT skills, and increase in 
access to ICT as well as quality and equity. 
 Area Scope Bangkok: Secondary Sservice Area Office Area 1, Secondary Sservice Area Office 
Area 2, and Bangkok Metropolitan Administered area.  
 Population Scope interview with four 4 stakeholder groups; 6 policy formulators comprising of 
the Secretary- General of the Office of the Basic Education Commission,The Director of Ssecondary 
Sservice Area Office (Area 1 and 2), The Director of the Bureau of Technology for Teaching and 
Learning- the Office of the Basic Education Commission,the Director of the Department of Education- 
Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and Head of the Educational Strategy Office- Department of 
Education- BMA.Additionally, more interviews are done in both public and BMA high schools, with 9 
headmasters, 27 teachers, and 9 focused groups (totaling 81 students). 
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 Timing Scope 5 months: 15 days for fieldwork preparation, 3 months for data collection, 1 
month for data analysis and another 15 days for writing up result discussion. 
 
Conceptual framework 
 
      Cause variable  Effect variable 

 
Picture 1: research conceptual framework 

 
Definitions 
 Information and communication technology (ICT) refers to technological device such as 
computer, software, hardware, digital content, networking, application platform, and the Internet. 
 Efficiency refers to policy formulators’ competency in formulating policies that answer the true 
needs of its people (policy stakeholders). 
 Policy refers to a course of actions proposed/ not proposed by the government. Course of 
actions that are chosen to be implemented must comprise of clear objective and implementation 
direction as well as carefully executed plan for evaluation. 
 High school education refers to grade 10- 12 or the last three years of secondary education. In 
this case, it on extends to the public schools and Bangkok Metropolitan Administered schools in Bangkok 
area. 
Methodology 
 Data Collection 
  Data collection is done via documentary research to gather all materials in relations to the 
study. It is also done by a qualitative research method via one on one in-depth interview and focused 
group using inductive approach.  
 
 

493



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 Data Analysis 
  1) Typology and Taxonomy: organise data according to categories; 2) Content Analysis: 
examining decoded interview and count number of times each comments, problems, barriers are 
mentioned; 3) Constant Comparison: between data obtained in order to find differences and similarities 
behind those data.4) Inductive approach: examining particular data information and inferring it to a 
universal conclusion and 5) Triangulation: for data validation and cross verification between sets of 
findings (4 sets; policy formulators level, school directors, teachers, and students of 9 distinct schools) to 
check for any inconsistency in the information. 
 
Data Conclusion  
 Objective 1) to study the obstacles related to the e-Education policy formulation process on 
the realm of efficient high school education development. The data found 96 percent or 49 set out of 51 
sets of questionnaire feel e-Education policy is inefficient; that it still has many flaws and obstacles. After 
the analytic induction and textual analysis, it can be concluded that the number of times ‘problems’ are 
mentioned can be listed in a consecutive order as follow; 
 

Obstacles prohibiting efficient high school education development Number of times 
mentioned 

managerial issues of the policy management such as slow and incompetent work 
progress 

13 times 

inadequate budget and resources to successfully supply its policy implementation 12 times 
unsystematic and inconsistent coordination 11 times 
lack of efficient ICT tools and infrastructure 9 times 
unclear objective and implementation directions of the policy 7 times 
lack of public participatory in the policy formulation process 7 times 
policy stakeholders (teachers) do not have sufficient skills and motivation for 
implementation 

6 times 

policy is not suitable for small size school (and therefore impossible to implement) 4 times 
students do not have sufficient skills for ICT 4 times 
e- Auction purchasing process 1 time 
unsupportive parents 1 time 

  
 Table 1: Obstacles prohibiting efficient high school education development and number 
of times mentioned 
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 Objective 2) to propose necessary techniques and framework needed in formulating e-
Education policy for efficient high school education development. The result has shown data consistency; 
49 sets of interview out of 51 feel the policy needs readjustment. Data review shown the interviewees 
proposed that the policy should be formulated from bottom- up method. 
 

Solution proposed for efficient high school education development Number of times 
mentioned 

government should look for stakeholders’ opinion and allow public participatory 
in policy formulation process 

25 times 

better unity and coordination from government agencies as well as assigning a 
special coordinating unit for the task 

15 times 

clearer objectives and implementation pathway that is not fictitious and possible 
to adopt 

12 times 

policy formulators must thoroughly consider different environmental factors of 
different schools and formulate a policy that is suitable to particular needs and 
adoptable even to smaller sizes schools 

10 times 

consistent evaluation for continuous adjustment and efficient policy formulation 4 times 
more trainings for teachers and students 3 times 
escalation of policy awareness as well as policy clarification allowing teachers 
and students to be part of commentator sessions 

3 times 

power distribution allowing schools to purchase their own equipment 1 time 
 
 Table 2: Solutions proposed by interviewees for efficient high school education 
development and the number of times it is proposed 
 
Result Discussion 
 Objective 1). to study the obstacles related to the e-Education policy formulation process on 
the realm of efficient high school education development. Policy process cycle comprises of and begins 
with problem identification and agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, 
and policy evaluation stage. Once the earlier stage of the process fails, it affects the efficiency of the rest of 
the process. Dunn (1994: 14-19) stated the accomplishment and successfulness of a policy relies heavily 
on problem identification, agenda setting, and policy formulation stage. This research found policy 
implementation of e- Education has many obstacles due to unclear objective and implementation pathway 
from the beginning. Subsequently, the managerial and administrative were impossible. When the 
implementation process was not strategically planned, it affects work coordination, resource distribution, 
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establishment of further programs and trainings to achieve the onset goals. With scarce funding, policy 
implementation becomes almost even more so impossible when there is no knowledge distribution and 
apparent implementation pathway (Mintzberg 1983 ed. Shafritz 2005: 334). Additionally, when the 
government failed to provide the value of such pathway, it is impossible to create motivation or expect any 
positive behavioural change (Ivan Pavlov. 1849-1936). In other words, expecting policy stakeholders to take 
on e- Education policy adoption without no real motivation is fictitious expectation. Many of the interviewees 
on the teacher level, although proposed for more policy stakeholder participations, claimed the subject they 
teach require no relevancy to ICT usage. They felt ICT adoption is more appropriate to newer generation 
teachers. With the retirement age being pushed to 65 in 2017; if the leading generation continuously failed 
to take interest in such duty, together with being a high ‘power distance’ society (Hofstede 2001), it is 
undoubtedly that the efficiency rate of high school education development in Thailand would be inevitably 
low. 
 
 Objective 2) to propose necessary techniques and framework needed in formulating e-
Education policy for efficient high school education development. There is high consistency and 
association between obstacles and suggestions proposed by the interviewees (see below). 
 

 
 

 Table 3: association between obstacles and suggested solutions for e- Education policy 
formulation towards efficient high school education development. 
 
 The government and policy formulators must consider adopting Entrepreneurial 
Government technique (Osborne. 1992) and supportive government practice; rowing more than 
they steering. Additionally, even though ‘equity’ is a challenge to public administration but in order 
to avoid further divide it is necessary for a governmental body to provide sufficient quality support 
and coordination to all stakeholders regardless of their sizes. They need to recognise the first 
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priority is to answer the needs of stakeholders and ensure the stakeholders realise they are the true 
owner of this project; be customer/ stakeholder-driven and result- oriented rather than being 
absorbed into the old school bureaucratic system. If the funding is scarce, they must inspire 
schools to embrace entrepreneurial spirit and start looking for outside funding like some of the 
larger schools here did. If the ultimate goal is to encourage lifelong learnings they, too, must also 
be ready to create learning organisations; encourage share visions between stakeholders and 
governmental body as well as coherent coordination between the two. They must embrace 
systematic thinking and perceiving obstacles as patterns not isolate events; they need to look at 
the bigger picture in order to become efficient (Senge. 1990). They need to provide support for 
team doing and create work coordination between units in order to avoid delay and jobs 
redundancy. It focuses on results instead of dwelling on bureaucratic process. They must build quality 
school leaders, ones with the right skills with an ability to guide their schools onto the right direction 
and make their visions real (Senge. 1990). Furthermore, policy formulators must understand that efficient 
policy must respond to stakeholders’ needs. It must consist of valid courses and patterns; specific execution 
plans that could entail concrete policy enforcementas well as holding foreseeable potential in achieving 
efficient outcome (Anderson 1975, pp. 49). From the analysis, the research proposed a model 
framework for formulating e- Education policy to efficiently develop high school education as follow; 
 

 
 
 Picture 2: e-Education policy formulation framework for efficient high school education 
development In conclusion, good policy formulation formulates policy that is applicable to all policy 
stakeholders. It does not further promote inequality and divides amongst its people. In this case, 
inequality could infer digital divide and knowledge divide that enhances wider gaps between population 
groups. Retrospectively, an efficient policy formulation requires commitments from 1.) administrative 
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support group, 2.) resource provision sector, and 3.) policy stakeholders. The duty of administrative 
support group is to be goal and mission oriented, client-centered, proactive, punctual, and provide 
consistent, timely, and quality support to all policy stakeholder schools, also help encourage coordination 
between groups. They must initiate course and patterns for the schools to follow and create motivation for 
stakeholders to continuously see the benefit of as well as taking part in a bottom- up policy formulation. It 
is also state’s duty to organise special guidance units or support team for teachers, so that adopting this 
policy does not mean policy implementator swill not be bombarded with twice as much work load 
Secondly, governmental body must appoint a resource provision unit to specifically analyse the needs of 
different schools accordingly to their environmental factors such as sizing issues. Good policy 
decentralizes power; stakeholders need to feel sense of ownership to the tasks at hand. Learning 
organization concept must be enforced; both formulators and stakeholders must learn to neglect the 
outdated social values; they must learn to neglect working hierarchically but as a cooperative team. 
 
Suggestions 
 For academic suggestion, it is proposed that similar research is done with other national 
policies to comparatively analyse the result and to see whether the result obtained from this research is 
conclusive and applicable to other policy formulations. Moreover, conducting the same research on 
different areas of Thailand or even different countries could provide broader insight to factors involving 
efficient policy formulation and high school education development. This type of research will be 
beneficial to a future government who is willing to change for a better future of its people. 
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NBUS057: กระบวนการทุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
THE PROCESS OF SOCIAL CAPITAL TOWARDS SUSTAINABLE COMMUNITY 
DEVELOPMENT IN SAMUT SONGKRAM PROVINCE 
 
ขันทอง  ใจดี * 
* คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการในการใช้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยท าการศึกษาทั้งในเชิงเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ประชากรในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ในขณะที่เชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีมีหน่วยปฏิบัติในพ้ืนท่ี เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและแผนงาน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบ
สังเกตการณ์ ทั้งนี ้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและใช้การวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling, SEM) โดยใช้โปรแกรม LISREL ที่ในขณะที่เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุด คือ เครือข่ายสังคม รองลงมา
คือ การจัดการความรู้ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ ในขณะท่ีทุนทางสังคมด้าน
ส านึกรักบ้านเกิด ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง แต่กลับพบว่า มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น 
บทเรียนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มที่กระบวนการในการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเกิดความรักในบ้านเกิด 
มีความพอเพียงในวิถีชีวิตของการเป็นคนท้องถิ่นที่ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสังคม และน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวคนในรูปแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในรูปแบบ
ของการจัดการความรู้ 
 
ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม ส านึกรักบ้านเกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 
 This research aimed to synthesize the process of utilizing social capital in the sustainable 
development of the community in Samut Songkram province. The researcher conducted both quantitative 
and qualitative research. The sample of the quantitative part was 400 residents in Samut Songkram 
province. The instrument used was a questionnaire. Meanwhile, the sample of the qualitative research 
was the community leaders, residents, and officers of the agencies in the area. Related documents and 
plans, in-depth interview, group interview and observation were conducted. The Structural Equation 
Modeling (SEM) was used for data analysis with LISREL program. Meanwhile, the content analysis was 
used to analyze the qualitative data. It was found that social capital that influenced the sustainable 
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development of the community the most was social network, followed by knowledge management and 
philosophy of sufficiency economy. Although, localism did not contribute to the sustainable development 
directly, it significantly did influence in an indirect way. It can be synthesized from the research that the 
sustainable development should begin with the process of creating localism among the residents of the 
community; the philosophy of sufficiency economy must be applied in the lifestyle. These will help bring 
together the social network and the knowledge management of the local wisdom of each and individual 
should be managed. 
 
Keywords: Social capital, Localism, Sustainable development 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านในสังคมไทยโดยทั่วไป จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีครอบครัวเป็นหน่วย
การผลิต อาศัยแรงงานจากสมาชิกครอบครัว ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และอยู่อย่างพึ่งพิงกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งรวมกันเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงกันด้วยวัฒนธรรม ท าให้
ครัวเรือนมีความมั่งคงและเข็มแข็ง หลังปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยได้พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นปัจจัยให้ระบบการผลิตของชุมชนหมู่บ้านเปล่ียนแปลงไป คือ จากเดิมที่ผลิตเพื่อยังชีพและแลกเปล่ียนภายในชุมชน
เป็นการผลิตเพื่อขายควบคู่ไปด้วยกัน (ฉัตรทิพย์  นาถสุภา; และพูนศักดิ์  ชานิกรประดิษฐ์. 2540) ท าให้ครัวเรือนประสบ
ปัญหาความยากจนเนื่องจากราคาผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ส่งผลให้ชุมชนและครัวเรือนต้องปรับเปล่ียนระบบ
เศรษฐกิจเป็นหนึง่ครัวเรือนสองวิถีการผลิต คือ ครัวเรือนจะผลิตเพื่อการบริโภคและเพื่อขายควบคู่กันไป ส าหรับการผลิต
เพื่อขายนั้น ประชาชนจะรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรชุมชนจัดตั้งบริษัทชุมชนในชื่อต่างๆ กัน เช่น วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน 
และสหกรณ์ เป็นต้น จากการชุมชนที่รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 พบว่าในชุมชนนั้นๆ 
ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการผลิตหรือแปรรูปให้เพียงพอต่อการ
บริโภค ผลผลิตส่วนเกินน าไปขายต่อมากิจกรรมดังกล่าวเรียกว่าวิสาหกิจชุมชน หลังเกิดวิกฤติทางการเงินในปี 2540 
นโยบายเศรษฐกิจได้มุ่งสู่การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานส าคัญที่จะ
สร้างความมั่นคงของประเทศ วิสาหกิจชุมชนจึงได้รับการสนับสนุนรอบด้าน เป็นปัจจัยส าคัญให้รัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2548 และได้นิยามว่าวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการว่า หมายถึง “กิจกรรม
ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การบริการหรือการอื่นๆ ที่ด าเนินโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน
และรวมตัวกันประกอบธุรกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และการ
พึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน ระหว่างชุมชนหรือการประกอบการ โดยกลุ่มหรือองค์กรชุมชน เพื่อการจัดการทุนของ
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง” (เสรี พงศ์พิศ. 2546) 
 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) สหกรณ์ (Community Co-Operative) การ
ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และกองทุนพัฒนาชุมชน (Local Development Trust) ต่างก็เป็นธุรกิจ 
ที่องค์กรชุมชนเป็นเจ้าของ บริหารจัดการร่วมรับผลประโยชน์ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Graham. 2003: อภิชัย  
พันธุเสน; และคณะ. 2546) รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้ค าดังกล่าว
ทดแทนกันได้ แต่ส าหรับประเทศไทยวิสาหกิจชุมชนมีคุณลักษณะหรือองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 1) ชุมชน
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เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินงาน 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3) เริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุนชน 4)  
มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล 5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ และ 7) มีการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมาย (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2547) คือ 
เป็นกิจการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคมของ
ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว (อารี  วิบูลย์พงศ์; และคณะ. 2549) ทุนในชุมชน (Community Capitals) ซึ่งจะมี
ปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน (อุทัย  ดุลยเกษม. 2550) ทุนชุมชนเป็นฐานทรัพยากร (Resources) ที่เกี่ยวกับอาชีพของ
คนในชุมชน ฐานทรัพยากรในรูปของทุนชุมชน ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนส่ิงแวดล้อม และทุนการเงิน ทุนมนุษย์ 
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ (Gibbon; & Pokhrel. 1999; Martz. 2004) ในประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) เห็นว่าในส่วนชุมชนมีทุนชุมชน ดังนี้ 1) ทุนทาง
สังคม 2) ทุนส่ิงแวดล้อม 3) ทุนทางสุขภาพ 4) ทุนความรู้และการเรียนรู้ 5) ทุนการเงิน กล่าวโดยสรุปในชุมชนจะมีทุน
ชุมชนอย่างน้อย 4 ประการ คือ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่งชุมชนจะต้อง
จัดการทุนของชุมชนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
 ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม มีภูมิสังคมที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่ยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศน์ส่ิงแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารมากมาย อีกทั้งสามารถด ารงชีวิต
แบบดั้งเดิมได้ท่ามกลางกระแสความเจริญทางวัตถุที่ถาโถมเข้ามา แม้ว่าจะมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากครอบครัว
เกษตรกรรมที่ผลิตเพื่อบริโภคกลับปรับเปล่ียนมาเป็นผลิตเพื่อการค้าและบริการ โดยยุทธศาสตร์ในพัฒนาจังหวัด
ต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการพกัผ่อนโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์วิถีชีวิตของคนสมุทรสงคราม ในปัจจุบันจึงเป็น 
ผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแทนการท าประมงและเกษตรกรรม ปรับเปล่ียนพื้นที่ของตนจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ติดกับริมฝ่ังแม่น้ าแม่กลอง และล าคลองสาขา ทั้งนี้ หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว 
สมุทรสงครามมีจุดแข็งอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1) ความหลายหลายทางชีวภาพ 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) 
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามได้น าเอาจุดแข็งเหล่านี้  คือ การมีศักยภาพสูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม ความหลากหลายด้านอาชีพ ผนวกรวมกับการมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
อนุรักษ์ส่งเสริม มารยาท วัฒนธรรม ประเพณีและเจ้าบ้านที่ดีส่งผลให้ ณ ขณะนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังจัดเป็นจังหวัด
ที่ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ดังจะเห็นได้จากดัชนีชี้วัดด้านความสุขของกระทรวงต่างๆ มักจะมีจังหวัดสมุทรสงคราม 
ติดอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆ อยู่เสมอ 
 อย่างไรก็ตาม ในการประมวลองค์ความรู้โดยภาพรวม ในประเด็นท่ีเป็นข้อสรุปทางวิชาการถงึปัจจยัส าคัญ
ที่มีอิทธิพลที่ท าให้ชุมชนสมุทรสงครามเป็นชุมชนของคนที่มีดัชนีความสุขสูงสุดและมีการพัฒนาที่ยังยืนนั้น เป็นไป
ตามข้อสรุปของชุมชน ว่าเป็นเพราะความเข้มแข็งของทุนทางสังคมที่มีอยูห่รือไม่ ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด การวิจัยครัง้นี้ 
จึงมุ่งค้นหาทุนทางสังคมในมิติตา่งๆ ที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้นๆ ในขณะเดียวกัน การถอดบทเรียนความรู้ที่มิได้
มีอยู่ในเชิงทฤษฎี แต่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการรวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
การวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งที่จะค้นหาค าตอบเหล่านั้น ตลอดจนการถอดบทเรียนแห่งความส าเร็จเพื่อเป็นแม่แบบส าหรับชุมชน
อื่นๆ ต่อไป โดยที่ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นทั้งข้อค้นพบในเชิงทฤษฎีและข้อค้นพบที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติ 
ในอันที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการในการใช้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวิธีวิจัยในแต่ละประเภท ดังนี ้
  1. เชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ ประชากรในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
วิธีแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จ าแนกตามอ าเภอ 3 อ าเภอ 
   เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 6 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะท่ีตอนที่ 2-6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือข่ายสังคม ส านึก
รักบ้านเกิด การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale) 5 ระดับ 
   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับกลุ่ม
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .964 
   สถิติในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระใช้การ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling, SEM) โดยใช้โปรแกรม LISREL ที่มีตัวแปรประจักษ์ 
(manifest variables) ของตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variables) และตัวแปรแฝงภายใน (endogenous 
latent variables) โดยการน าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ มาทดสอบทุกๆ ตัวที่เป็นตัวแปรแฝง
และตัวแปรประจักษ์ที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิด โดยวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
ว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
  2. เชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation 
action Research: PAR) บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant interview) ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน่วยปฏิบัติในพื้นที ่เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและ
แผนงาน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) และแบบสังเกตการณ์ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตการณ์ในชุมชน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content analysis) และน าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้เพื่อค้นหาองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่วางไว้ คือ เพื่อถอดบทเรียกระบวนการในการ
ใช้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่า 
เครือข่ายสังคม ส านึกรักบ้านเกิด การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการความรู้ ส่งผลต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ส าหรับข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามนั้น เป็นผลมาจากการมีเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง การด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลัก

502



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน าเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาจัดการความรู้เพื่อแบ่งปันกัน ทั้งนี้ ส านึกรักบ้านเกิด 
ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืแต่กส่็งอิทธิพลโดยผ่านเครือข่ายสังคม การจัดการความรู้ แลการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรม LISREL พบว่า แบบจ าลองสมการโครงสร้างมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ทดสอบได้ คือ 2 = 237.22, df = 127, p-value = 0.0000; 

Relative 2 = 1.86; GFI = .92; AGFI = .91; RMR = .042; SRMR= .013; RMSEA = .047; P-Value for Test of Close 
Fit = .70; NFI = .91; IFI= .92; CFI = .92; CN = 265.99 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ (Joreskog; & Sorbom. 
1996) และเมื่อตรวจสอบการประมาณค่าพารามิเตอร์สัมประสิทธิ์อิทธิพลความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดังนี ้
  1. เครือข่ายทางสังคม (socnet) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sast) ที่ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .46 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. เศรษฐกิจพอเพียง (suff) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sast) ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .14 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. การจัดการความรู้ (knoma) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sast) ที่ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .33 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ส านึกรักบ้านเกิด (sense) ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sast) แต่มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านเครือข่ายทางสังคม (socnet) การจัดการความรู้ (knoma) และเศรษฐกิจพอเพียง (suff) ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .54 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส านึกรักบ้านเกิด (sense) เครือข่ายทางสังคม (socnet) 
การจัดการความรู ้(knoma) และเศรษฐกิจพอเพียง (suff) สามารถร่วมกันท านายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sast) ได้ร้อยละ 
63 ส าหรับตารางรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวนี้แสดงให้เห็น ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 

Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) 
 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 
ตัวแปรอิสระ 

เครือข่ายทาง
สังคม (socnet) 

เศรษฐกิจ
พอเพียง (suff) 

การจัดการ
ความรู้ (knoma) 

ส านึกรักบา้นเกิด 
(sense) 

การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (sast) 

.63 ทางตรง .46*(6.50) .14*(4.34) .33*(3.77) .10(1.13) 
 ทางอ้อม    .54*(5.26) 
 โดยรวม .46*(6.50) .14*(4.34) .33*(3.77) .64*(7.15) 

เครือข่ายทางสังคม 
(socnet) 

.20 ทางตรง    .44*(9.61) 
 ทางอ้อม     
 โดยรวม    .44*(9.61) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 
ตัวแปรอิสระ 

เครือข่ายทาง
สังคม (socnet) 

เศรษฐกิจ
พอเพียง (suff) 

การจัดการ
ความรู้ (knoma) 

ส านึกรักบา้นเกิด 
(sense) 

เศรษฐกิจพอเพียง 
(suff) 

.12     .34*(6.03) 
      
     .34*(6.03) 

การจดัการความรู้ 
(knoma) 

.74 ทางตรง    .86*(17.15) 
 ทางอ้อม     
 โดยรวม    .86*(17.15) 

2 = 237.22, df = 127, p-value = 0.0000; Relative 2 = 1.86; GFI = .92; AGFI = .91; RMR = .042; 
SRMR = .013; RMSEA = .047; P-Value for Test of Close Fit = .70; NFI = .91; IFI= .92; CFI = .92; CN = 
265.99 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งค่าสถิติทดสอบ t หากพบว่าไม่อยู่ในช่วง -1.96-1.96 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ทั้งนี ้สามารถสร้างสมการเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลโดยรวม (Total Effect) 
ต่อตัวแปรแฝงภายใน (Reduced equations) ได้ดังนี ้
  sast = 0.64*sense, Errorvar. = 0.59, R2 = 0.41………………………………………….1 
   (0.089) 
   7.15 
  socnet = 0.44*sense, Errorvar. = 0.80, R2 = 0.20……………………………………….2 
   (0.046) 
   9.61 
  suff = 0.34*sense, Errorvar. = 0.88, R2 = 0.12………………………………………..…3 
   (0.057) 
   6.03 
  knoma = 0.86*sense, Errorvar. = 0.26, R2 = 0.74…………………………………….…4 
   (0.050) 
   17.15 
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 สมการท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าส านึกรักบ้านเกิด (sense) ส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sast) ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .46 สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายได้ร้อยละ 41 
 สมการท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าส านึกรักบ้านเกิด (sense) ส่งผลโดยรวมต่อเครือข่ายทางสังคม (socnet) ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .44 สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายได้ร้อยละ 20 
 สมการท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าส านึกรักบ้านเกิด (sense) ส่งผลโดยรวมต่อการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (suff) ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .34 สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายได้ร้อยละ 12 
 สมการท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าส านึกรักบ้านเกิด (sense) ส่งผลโดยรวมต่อการจัดการความรู้ (knoma) ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .86 สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายได้ร้อยละ 74 
 จากการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากพื้นฐานที่เป็น
วิถีชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิม คือ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบ สันติ ร่มเย็นตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้น จ าเป็น 
ต้องมีเครือข่ายสังคมเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคล่ือน และกิจกรรมในการด าเนินการของเครือข่ายสังคมนั้น ได้แก่ 
การน าเอาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และสืบสานด าเนินการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ น าเอาส่ิงเหลานี้มาจัดการ
ความรู้ เพื่อรวบรวมออกมาในรูปแบบของการถอดบทเรียน และน าเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาแลกเปล่ียน เรียนรู้กัน
ต่อไป ดังนั้น การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีลักษณะความเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่ง 
มีความเคล่ือนไหวทั้งในรูปแบบของเนื้อหาที่น ามาจัดการความรู้ รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายทางสังคมที่หมุนเวียนเปล่ียนผัน
กันเข้ามา ท้ังในรูปแบบของคนนอกที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชน
เพื่อเรียนรู้วิถีที่ดีของชุมชนและอนุรักษณ์ดูแลให้วัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่านี้ อยู่คงทนถาวรต่อไป ในการลง
ภาคสนามของผู้วิจัย พบว่าหลายๆ ชุมชนในพื้นที่ของสมุทรสงคราม ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เกิดจากปราชญ์ชาวบ้านเอาไว้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการในการจัดองค์ความรู้ หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู ้ซึ่งการด าเนินการในลักษณะนี้มีความโดดเด่นและเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้สนใจโดยทั่วไปได้เข้ามามีโอกาส
ในการเรียนรู้และขยายองค์ความรู้ออกเป็นวงกว้างต่อไป 
 ทั้งนี้ บทสรุปจากการวิจัยกระบวนการทุนทางสังคม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม สามารถสร้างเป็นแบบจ าลองเส้นทางความสัมพันธ์ได้ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 สมการเส้นทางความสัมพันธ์แบบจ าลอง 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 งานวิจัยในครั้งนี้พบว่า กระบวนการทุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงครามของ พบว่า ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุด ได้แก่ เครือข่ายสังคม รองลงมาคือ 
การจัดการความรู้ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ ในขณะที่ทุนทางสังคมด้านส านึก
รักบ้านเกิด ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตรง แต่กลับพบว่ามีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ 
ส านึกรักบ้านเกิดก่อเกิดให้ชมชนในสมุทรสงครามมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง เป็นหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง
ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการน าเอาความรู้ที่มีอยู่แต่ครั้งบรรพกาลในแต่ละท้องถิ่นมาจัดการความรู้เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และบนวิถีชีวิตที่สงบสุขอันเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดสมุทรสงครามได้ก่อให้คนในพื้นที่มี
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วิถีชีวิตบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุนทางสังคมใน 3 ตัวแปรหลังนี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งสิ้นกรณีดังกล่าวนี้ 
 อธิบายได้ว่า แม่กลองเป็นตัวแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งยืนอยู่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร 
ความหลากลายทางชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร การท่องเที่ยวนิเวศ 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่บนฐานความรู้แม่กลองมีทุนที่ต้องการความรู้และปัญญาเพื่อพัฒนาให้เป็นฐานการพัฒนา
ที่มั่นคงและยั่งยืนท าให้เห็นว่า อนาคตของประเทศไทยน่าจะมีทางเลือกและอาจเป็นทางรอดได้ถ้าหันมาใช้ “ตัวแบบ
แม่กลอง” (Maeklong Model) ซึ่งประกอบด้วยฐานส าคัญ 5 ฐาน คือ 1) ฐานการเกษตร ถือว่า “เป็นครัวของโลก” 2) 
ฐานเกษตรอุตสาหกรรม ฐานการผลิตครัวเรือนกับคลัสเตอร์ในท้องถิ่นตามประเด็นที่เป็นจุดแข็ง อันเป็นการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสหกรณ์เข้มแข็งต่อไป 3) ฐานการท่องเที่ยวนิเวศใกล้ชิดธรรมชาติ 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 4) ฐานการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมพันธ์กับการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว เป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานและก้าวหน้า 5) ฐานการเรียนรู้และการจัดการชีวิต จัดการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 
ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนแม่กลอง มี “มหาวิชชาลัย” มี “มหาวิทยาลัยชีวิต” มีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ผู้น าชุมชน  
มีประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ท่ีเกี่ยวกับชีวิต
ของผู้คนในท้องถิ่นแม่กลองท าให้เห็น “ตัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีลักษณะบูรณาการ มีขนาดเล็ก ที่ “เล็กนั้นงาม” 
(Small is Beautiful) เป็นขนาดและความเร็วที่พอเหมาะพอควรกับวิถีของชุมชน เป็นระบบเศรษฐกิจสังคมที่คนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนด 
 แม่กลองท าให้เห็น “ความมีเหตุผล” มีการเรียนรู้ มีวิชาการในจัดการชีวิตของตนเอง จัดการการเกษตร จัดการ
ส่ิงแวดล้อม โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกความรู้สากล ท าอะไรมีแบบมีแผนแม่กลองท าให้เห็นว่า การมี “ภูมิคุ้มกันที่ดี” คือ 
การสร้างระบบชีวิต ระบบนิเวศอยู่อย่างยั่งยืนได้ แม่กลองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็น “ตัวแบบ” ได้ดี
ที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ เอนก  นาคะบุตร (2545) ได้แบ่งทุนทางสังคมออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) ทุนทางสังคม
รูปแบบแรก คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า ส านึกท้องถิ่นความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด รวมเรียกว่า Spirit 
Capital ส่ิงนี้ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู้สึกของคนที่รักบ้าน รักเมือง เสียสละ และการดูแลสืบต่อซึ่งจิตวิญญาณ 
และระบบคุณค่าเหล่านี้เป็นส่ิงที่สังคมไทยมีปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเรื่อง พิธีกรรม ความภาคภูมิใจที่อยู่ในจิตใจ
ของผู้คนในแต่ละสังคม 2) ทุนทางสังคมในรูปแบบที่สอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา ได้แก่ ความรู้ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน
ที่แสดงออกทางปัจจัยสี่รวมไปถึงเครื่องใช้ของใช้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตสะท้อนให้เห็น
ความพอดีความพอเพียงการอยู่ร่วมกันของผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกัน 3) ทุนทางสังคมรูปแบบที่สาม 
คือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคลเป็นทุนท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ ผู้น าทางความคิดผู้น าทางการเกษตรเหล่านี้ล้วนเป็น
สินทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดส้ิน 4) ทุนทางสังคมรูปแบบที่ส่ี คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหญ้าต่างๆ สมุนไพร พืชพรรณส่ิงมีชีวิตต่างๆ แร่ธาตุและผลผลิตของธรรมชาติดิน 
น้ า ป่าเขาล้วนเป็นทุนทีส่ าคัญ หากชุมชนคนพบค้นพบคุณค่าของส่ิงเหล่านี้มูลค่าก็จะตามมาและไม่มีหมดเพราะใช้เป็น 
จัดการเป็น 5) ทุนโภคทรัพย์ คือ ทุนที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้าง กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ท าร่วมกัน ล้วนเป็นทุนของชุมชน
อยู่ตลอดมา 
 ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยุต  อินพรหม (2547) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กรณีศึกษาสภาลานวัดตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบว่า พัฒนาการของสภาลานวัดนั้น 
เกิดจากจิตส านึกรักบ้านเกิด ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่หล่อเล้ียงความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนให้เกิดการรวมพลัง 
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เกิดการระดมทรัพยากรต่างๆ ขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า และด ารงอยู่อย่างร่มเย็น โดยมีวัด
ตะโหมดเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชน การน าทุนทางสังคมเดิมมาจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาลานวัด ได้ท าอย่าง
เป็นองค์กรรวม มีการบูรณาการเชื่อมโยงป่าน้ าและดินเข้าดว้ยกัน โดยผ่านกระบวนการทุนทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย
ระบบคิด วิธีปฏิบัติและผลลัพธ์ มาแปรเปล่ียนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนของชมุชน ผลจากการมีสภาลานวัดท าให้
เกิดพลังของชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งพลังดังกล่าวมาจาก ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้และภูมิปัญญา 
 ทั้งนี้ จากการลงภาคสนามของผู้วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเกิด
จากท้องถิ่นต้องการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม การสร้างบริการให้แก่สังคม การสร้างจิตส านึก ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรเป็นเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ของ
หน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ประชาคมกลุ่มรักแม่กลอง เครือข่ายประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อดูแลและติดตามผล
จากการพัฒนาของรัฐและเอกชนที่มีผลกระทบต่อผู้คนและสังคมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม หรือประเภทกลุ่ม 
“เยาวชนกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง” ต้นกล้าผู้ปกป้องล าน้ าแม่กลองกลุ่มเยาวชนผู้ปลุกจิตส านึกให้ชุมชนหันมาดูแล 
ล าน้ าแม่กลองที่หล่อเลี้ยงชีวิต ใช้กลยุทธ์การจัดค่ายสิ่งแวดล้อมโดยผสมผสานการให้ความรู้และทั้งยังมีกระบวนการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าที่ให้ผลทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาคมคนรักแม่กลองเพื่อ
แก้ปัญหาในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน ด้านความรู้การผลิต 
ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น” “ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พอเพียงชุมชนบ้านสารภี” เพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 บทเรียนกระบวนการในการใช้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ภายหลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอันเกิดจากแนวทางการพัฒนาที่เน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได้ การบริโภคโดยการซื้อจากตลาด ผลของการพัฒนาซึ่งกระทบต่อรากเหง้า
หรือฐานรากของการพัฒนาประเทศ ก็คือชุมชนชนบทส่วนใหญ่มีวิถีชุมชนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากวิถีที่เคย
เข้มแข็ง มีอิสระพึ่งตนเองได้ โดยพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและพึ่งพาอาศัยกันกลายมาเป็นชุมชนอ่อนแอ พึ่งพาในการ
ด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจ ต้องพึ่งพาสารเคมี เทคโนโลยี พึ่งพาราคาพืชผลในตลาดโลก พึ่งพาการก าหนดราคาของพ่อค้า
คนกลาง และพึ่งพานายทุนเงินกู้ เป็นต้น แม้ว่าวิถีชุมชนได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีชุมชนโดยเฉพาะในชนบท
ส่วนหนึ่ง ที่เข้มแข็งยังด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขใต้วิกฤตการณ์ต่างๆ ด้วยความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน เกื้อกูลกัน 
ยืนหยัดในแนวทางพึ่งตนเอง 
 ความเข้มแข็งที่สะท้อนให้เห็นในลักษณะของความสามารถในการด ารงอยู่ของชุมชนนี้ นักวิชาการเชื่อว่า
เพราะชุมชนมีทุนที่ส าคัญอยู่ทุนหนึ่งที่เรียกว่า “ทุนทางสังคม” อันหมายถึง ระบบของความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพึ่งพา
อาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การด ารงอยู่ในวิถีชีวิตที่มีลักษณะเช่นนี้ นับเป็นวิถีชุมชนและ
ด ารงอยู่อย่างฝังรากลึกในสังคมไทยตลอดมา กระบวนการทุนทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการท างานแต่ละขั้นตอน 
จุดเริ่มต้นของการริเริ่มก่อตั้ง การด าเนินงาน มีส่วนส่งเสริมให้กิจกรรมนั้นราบรื่น หรือฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างไร 
องค์ความรู้ในที่น้ี คือ ทุนทางสังคมมีส่วนส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของชุมชนประสบความส าเร็จ ทั้งนี้นอกจากชุมชน
สามารถใช้ทุนทางสังคมที่มีอยูไ่ปเกื้อหนุนให้กิจกรรมประสบผลส าเร็จ ในขณะเดียวกันกิจกรรมที่จัดขึ้นก็มีส่วนช่วยให้
ทุนทางสังคมนั้นเพิ่มขึ้นด้วย และทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนสามารถลดลง เพิ่มขึ้น กลับไปมาได้เมื่อมีปัจจัยมากระทบ 
ชุมชนสามารถเพิ่มระดบัของทุนทางสังคมที่มีอยูแ่ล้วให้สูงขึ้นได้ด้วยการต่อยอดกิจกรรมออกไป ซึ่งเป็นการช่วยยืนยัน

508



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ความรู้ที่ได้นั่นคือ ทุนทางสังคมช่วยส่งเสริมกิจกรรมและกิจกรรมก็เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เพิ่มขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้
ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
 ทุนทางสังคมที่เป็นมิติพลังชุมชน ทุนทางจิตวิญาณ ส านึกรักท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด 
ที่รวมเรียกว่า “spirit capital” เป็นส่ิงที่มีมาตลอดในสังคมไทยซึ่งอยู่ในความรู้สึกของคนที่รักบ้านรักเมืองและพร้อมที่
จะลุกขึ้นมาเสียสละ ช่วยกันท าบ้านเมอืงที่รักผูกพัน และเป็นที่เกิดและถิ่นท่ีอยู่ของบรรพบุรุษ เป็นส่ิงมีอยู่อย่างชัดเจน
ในสังคมไทย ซึ่งเป็นทั้งเรื่องคุณค่า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจที่มีอยู่ในจิตใจของผู้คนแต่ละชุมชน 
 จากข้อค้นพบเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศที่แท้จริงนั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาคน และการที่จะพัฒนา
คนได้ ก็จะต้องพัฒนาทางด้านการศึกษา แต่เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษา ส่ิงที่มักจะมุ่งเน้นก็คือ ความเก่ง 
ความส าเร็จ โดยไม่ได้เน้นที่คุณธรรม และความดี ดังนั้น การพัฒนาอย่างแท้จริง น่าจะเป็นการศึกษาที่ท าให้คนคิดได้ 
คิดเป็น และรู้จักด ารงชีวิตด้วยความดีงาม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ การส านึก
รักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้น าชุมชน จึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมคนให้เป็นรากฐานของสังคมด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา
ไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนในโครงการ 
 กิจกรรมเสริมสร้างพลังและคุณค่าให้ทุนทางสังคมด้านส านึกรักบ้านเกิดสามารถก่อให้เกิดพลังที่จะ
ขับเคล่ือนชุมชนได้ผ่านเครือข่ายสังคม 
  1. ปลูกจิตส านึกให้ลูกหลานสืบทอด ชุมชนถึงจะยั่งยืน ส่ิงส าคัญต้องให้เยาวชนในท้องถิ่นได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าและหวงแหนแหล่งทรัพยากร โดยพยายามให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม จะเกิดความภาคภูมิใจ
ในชุมชนของตนเอง เช่น โครงการ ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Young Smart Farmer) เป็นค าจ ากัดความของเยาวชน
อนาคตเกษตรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
  2. โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกโดยการใช้ “กระบวนการพัฒนา
เยาวชน” ซึ่งส่งผลให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มี “ส านึกความเป็นพลเมือง” (Active Citizen) พลังสร้างเครือข่ายเยาวชน 
Active Citizen 
  3. กิจกรรมเสริมสร้างพลังและคุณค่าให้ทุนทางสังคมด้านส านึกรักบ้านเกิดสามารถก่อให้เกิดพลังที่
จะขับเคลื่อนชุมชนได้ผ่านการจัดการความรู้ 
   3.1 ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม 
   3.2 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านสารภี 
 กิจกรรมเสริมสร้างพลังและคุณค่าให้ทุนทางสังคมด้านส านึกรักบ้านเกิด สามารถก่อให้เกิดพลังที่จะ
ขับเคล่ือนชุมชนได้ โดยผ่านการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากยึดหลักการเกื้อกูลกัน  
มุ่งพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมให้ดีขึ้นเป็นส่ิงส าคัญหลักคิดและวิธีปฏิบัติที่ท าให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะแนวคิด 
  ด้านจิตส านึกรักบ้านเกิด การมีวิถีชีวิตการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องสร้างเสริมการพัฒนาคนให้มี
จิตส านึกที่ดี เป็นฐานรากที่มั่นคง เพราะเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมการพัฒนาสร้างจิตส านึก
ของคนเพื่อท าให้เกิดความรักบ้านรักเมืองที่เรียกว่าส านึกสาธารณะ 
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 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
  คนในชุมชน ควรมีทัศนคติที่เห็นคุณค่าของชุมชนตนเองเป็นหลัก เช่น ระบบคุณค่าดั้งเดิม วิถีของชุมชน 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนชุมชนเหล่านี้ผ่าน
การสร้าสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือ 
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NBUS058: การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย: สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย 
CONDITION MANAGEMENT PERSONNEL AND PLANT PARTS ELECTRICITY GENERATING 
AUTHORITY OF THAILAND: HIGH VOLTAGE SUB-STATIONS SAI NOI 
 
พาขวัญ  ยินดีวิทย 1   ดร.วิยะดา  วรานนทวนิช 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคล ของฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอยและเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ฝายโรงงานและ
อะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานของฝาย
โรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย จํานวน 283 คน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คา t-test, F test 
 ผลการวิจัยพบวา พนักงานของฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรรหาบุคลากร ( X = 3.86) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 ดานการธํารงรักษาบุคลากร ( X = 3.82) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .45 ดานการพัฒนา
บุคลากร ( X = 3.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .44 และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X = 
3.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42 ตามลําดับ ในภาพรวมการศึกษาสภาพงานบุคคลของฝายโรงงานและอะไหล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กับหลักการสรางองคการแหงการเรียนรู เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผลการ
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของฝายโรงงานและ
อะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลดานการสรรหาบุคลากร ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.86) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด และรองลงมา ไดแก มีการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงานไดตรงกับความรูความสามารถ ( X = 4.13) .มีการกําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
แตละคนไวอยางชัดเจน ( X = 4.02) และดานที่คะแนนตํ่าสุด ไดแก มีการประชุมช้ีแจงแกบุคลากรกอนเร่ิมปฏิบัติงาน 
( X = 3.66) ผลการวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด และรองลงมา ไดแก บุคลากรในหนวยงานยอมรับผลการประเมิน 
( X = 4.00) มีการสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน ( X = 3.87) และดานที่คะแนนตํ่าสุด ไดแก เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน
มีประสิทธิภาพ ( X = 3.59) 
 
คําสําคัญ: การศึกษา, ทรัพยากรมนุษย, งานบุคคล 
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Abstract 
 This study aims to investigate First, To study human resource management. Parts of the plant 
and Electricity Generating Authority of Thailand High Voltage Sub-Station Sai-Noi And study the relationship 
between the personal and staff development with the creation of a learning organization. Questionnaires 
were used to collect such data from a sample of the population are employed in this research, including 
spare parts and factory workers. The Electricity Generating Authority of Thailand 283 people use statistics 
to analyze the data for this study consisted of descriptive statistics include percentage, mean and 
Standard Deviation. According to statistics used to test hypotheses include the t-test, F test. 
 The research found that Employees of the plant and equipment Electricity Generating Authority 
of Thailand Development of potential employees at a good level. Considering it was found that the 
recruitment ( X = 3.86) and the maintenance personnel ( X = 3.82) in the development of personnel 
( X = 3.78) and the evaluation of the performance of personnel ( X = 3.78), respectively. in an overview 
study of the plants and parts personnel. Electricity Generating Authority of Thailand With the creation of a 
learning organization. Considering it was found that the results of the data analysis on the review of the 
personnel on the personnel management of the plant and equipment. The Electricity Generating Authority 
of Thailand found that the analysis of recruitment. Overall, the high level ( X = 3.86) when the item is 
found to have the highest average score, and the second was organized personnel to meet operational 
capability ( X = 4.13). are set to perform the duties of each staff person clearly ( X = 4.02) and the lowest 
score. A staff meeting before the start of practice ( X = 3.66). The results of personnel development. 
Overall, the high level ( X = 3.82) when the item found in the average of the highest and followed by staff 
in the agency accepted evaluation ( X = 4.00) with the results of the evaluation are clear. ( X = 3.87) and 
the lowest score. The tool used to evaluate the efficiency ( X = 3.59). 
 
Keywords: Education, Human Resources personnel. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทรัพยากรมนุษยเปนผูสรางสรรพส่ิงทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการตามแตละประเภท
ขององคการ ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ โดยทั่วไปมนุษยแตละคนมีลักษณะ
หลากหลายแตกตางกันในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ซ่ึงจะเปนองคประกอบที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  
ใหองคการบรรลุเปาหมาย การดําเนินการใหมนุษยสามารถสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยคุณภาพ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ (พะยอม  วงศสารศรี. 2538: 2) ดังนั้น ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตอง
มีความรูและความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลแกองคการ ทั้งนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปน
รัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดําเนินธุรกิจหลักใน
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การผลิต จัดใหไดมา และจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผูใชไฟฟาตามกฎหมายกําหนดและประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกิจการไฟฟาภายใตกรอบ
พระราชบัญญัติ กฟผ. การบริหารงานบุคคลจึงตองดําเนินการใหเขาถึงบุคลากรทุกระดับ ทั้งพนักงาน ลูกจางประจําและ
ลูกจางช่ัวคราว เพื่อใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลในองคการอยางแทจริง ไมวาจะเปนดานการ
สรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธํารงรักษาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อนําไปสู
แนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นไป จากขอมูลขางตน 
ผูวิจัยเห็นวา การบริหารงานบุคคล เปนองคประกอบสําคัญอยางย่ิงที่จะพาองคการไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจาก
คนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการดําเนินงานตางๆ ในองคการ การไดทราบถึงสภาพของการดําเนินงานดานบริหารงาน
บุคคล นับวาเปนเร่ืองสําคัญ ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาการบริหารงานบุคคล ฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย ในการวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาการดําเนินงานในปจจุบันของการ
บริหารงานบุคคลโดยทําการศึกษาในเฉพาะ 4 ดาน คือ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคล ของฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถานี
ไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการเก่ียวกับตัวบุคคล ไดแก การสรรหาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร การธํารงรักษาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ในกองทดสอบเคร่ืองกล 
ฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  1. การสรรหาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการตางๆ เพื่อใหไดคนเขามาปฏิบัติงานกับหนวยงาน 
ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และ
การบรรจุแตงต้ัง 
  2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการตางๆ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและทักษะในการทํางาน ประกอบดวย การวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
อบรมสัมมนาทั้งภายในและตางหนวยงาน การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตนเอง 
  3. การบํารุงรักษาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการตางๆ เพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือน
ตําแหนง การใหรางวัลดวยหลักเกณฑที่เหมาะสมและเปนธรรม เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี การจัดสวัสดิการ 
ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หมายถึง กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางเปนระบบทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือน
ตําแหนงที่สูงขึ้น และใชเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 พนกังาน ไดแก พนักงานในกองทดสอบเคร่ืองกล ฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
สถานีไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูล ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 283 คน 
นํามาคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2550) ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดขนาด
ตัวอยาง 30 ตัวอยาง และผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดผานกระบวนการหาคุณภาพเคร่ืองมือแลว หาคาความเช่ือม่ัน 
(Reliability) ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีครอนบาค ไดเทากับ 0.73 และใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก t-test และ F test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 บุคลากรสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.5 อายุ 30-40 ป รอยละ 37.2 ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
รอยละ 49.6 และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป รอยละ 48.6 ทั้งนี้สภาพการบริหารงานบุคคลของฝายโรงงานและ
อะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จําแนกตามรายดาน รวมทั้ง 4 ดาน พบวา 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 
1. การสรรหาบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การธํารงรักษาบุคลากร 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บุคลากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณการทํางาน 
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ตาราง 1 - 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลของของฝายโรงงานและอะไหล  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ดานการสรรหาบุคลากร 3.86 .50 มาก 1 
2. ดานการพัฒนาบุคลากร 3.78 .44 มาก 3 
3. ดานการธํารงรักษาบุคลากร 3.82 .45 มาก 2 
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.78 .42 มาก 4 

ภาพรวม 3.81 .30 มาก  
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของ
ฝายโรงงานและอะไหล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.81) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .30 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงที่สุด และรองลงมา ไดแก ดาน
การสรรหาบุคลากร ( X = 3.86) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 ดานการธํารงรักษาบุคลากร ( X = 3.82) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .45 และดานที่คะแนนตํ่าสุด ไดแก ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X = 3.78) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42 
 
 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 การศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
 
ตาราง 2 - 
 

การบริหารงานบุคคล แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

1. ดานการสรรหาบุคลากร ระหวางกลุม   0.857     2 0.429 1.716 .18 
ภายในกลุม 69.698 279 0.250   

รวม 70.555 281    
2. ดานการพัฒนาบุคลากร ระหวางกลุม   1.274     2 0.637 3.312* .04 

ภายในกลุม 53.645 279 0.192   
รวม 54.918 281    

3. ดานการธํารงรักษาบุคลากร ระหวางกลุม   0.391     2 0.195 0.952 .39 
ภายในกลุม 57.242 279 0.205   

รวม 57.632 281    
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ตาราง 2 - 
 

การบริหารงานบุคคล แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

4. ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ระหวางกลุม   0.496     2 0.248 1.380 .25 
ภายในกลุม 50.096 279 0.180   

รวม 50.592 281    

รวม 
ระหวางกลุม   0.164     2 0.082 0.888 .41 
ภายในกลุม 25.741 279 0.092   

รวม 25.905 281    
* แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการสภาพการบริหารงานบุคลฝายโรงงานและอะไหลการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย: สถานี
ไฟฟาแรงสูงยอยไทรนอย มีรายละเอียดเพื่ออภิปรายผลในการวิจัย ดังนี้ 
 สภาพการบริหารงานบุคคลฝายโรงงานและอะไหลการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสถานีไฟฟาแรงสูง
ยอยไทรนอย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรไวอยาง
ชัดเจน โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหบุคลากร
เขารวมอบรมกับหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และใหโอกาสบุคลากรที่ผานการอบรมสัมมนานาความรู
มาขยายผลใหแกบุคลากร เปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีการจัดแหลงเรียนรูใหบุคลากรได
พัฒนาตนเอง ตามที่ เพ็ญศรี  วรายวานนท (2537: 81) ไดกลาวถึงกระบวนการสรรหาวา ตองอาศัยพื้นฐานของการ
วิเคราะหงานและการประมาณกําลังคน การวิเคราะหงานใหไดขอมูลในการกําหนดคุณลักษณะของคน ประเภทคนที่
เหมาะสมในการบรรจุ และลักษณะกําลังคนในปจจุบัน ทําใหสามารถประมาณการหรือวางแผนความตองการกําลังคน
ในปริมาณที่ตองการ เชนเดียวกับ ธงชัย  สันติวงษ (2540: 125-127) ไดสรุปขั้นตอนกระบวนการสรรหาพนักงานไว 
ดังนี ้กําหนดลักษณะงาน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหเขาใจชัดเจนถึงลักษณะของงาน การพิจารณาการวางแผน การสรรหา
เปนการพิจารณาเก่ียวกับเทคนิควิธีที่จะใชสรรหาวาควรจะแสวงหาจากผูใด เพื่อใหไดผูสมัครที่เหมาะสมที่จะนํามา
คัดเลือกตอไป โดยการสรางรายละเอียดใหเกิดการจูงใจในการสรรหา เปนการมุงกําหนดรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับงาน
ใหชัดเจน ทั้งในแงของรางวัล ผลตอบแทนและคุณลักษณะของพนักงาน เพื่อเปนกลไกที่จะดึงดูดใหผูมาสมัครติดตองาน 
การดําเนินการสรรหาตามนโยบายและวิธีการที่กําหนดไว มันดี และนอ (Mondy; & Noe. n.d.: 175) ไดเสนอกระบวนการ
สรรหาบุคลากรวา เปนกระบวนการชักจูงบุคคลในเวลาที่เหมาะสมจํานวนที่มากพอและมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 
การสรรหาขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก การสรรหาตองอาศัยกระบวนการ
ที่ประกอบดวยหลายขั้นตอน เร่ิมจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resources Planning) บอกถึงความตองการ
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ทรัพยากรมนุษย ผูบริหารจะพิจารณาความจาเปนในการสรรหาพนักงาน (Emplotee Requisiyion) และรายละเอียด 
(Job Description) 
 ดานการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ไวอยางชัดเจน โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยสงเสริมให
บุคลากรเขารวมอบรมกับหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และใหโอกาสบุคลากรที่ผานการอบรมสัมมนา
นําความรูมาขยายผลเปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และมีการจัดแหลงเรียนรูใหบุคลากรไดพัฒนา
ตนเองตามที ่กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 118) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหรือกรรมวิธีตางๆ ที่มุงเพิ่มพูน
ความรู ความชํานาญ ประสบการณ ใหกับบุคลากรในองคกร ตลอดจนทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่ดี 
ดานการธํารงรักษาบุคลากร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีการดําเนินการแกไขบุคลากรที่ไม
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยดําเนินการทางวินัยอยางยุติธรรมแกบุคลากรที่กระทําผิดและสงเสริมใหบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบของทางราชการ มีการนําผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบในรูปคณะกรรมการอยางยุติธรรม มีการเผยแพรผลงานของบุคลากรที่ประสบความสําเร็จ
ตอสาธารณชน เปดโอกาสใหบุคลากรไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และยังไดมีการจัดใหมีสวัสดิการดาน
ตางๆ ตามความตองการของบุคลากร ตามที ่นพพงษ  บุญจิตราดุล (2547: 21) กลาววา การธํารงรักษาบุคลากร คือ 
ความพยายามอยางมีระบบของหนวยงานที่จะลดปญหาตางๆ ที่เผชิญหนาบุคลากร เพื่อใหเขามีความพึงพอใจกับงาน
และตําแหนงของเขา ใหเขาไดทํางานใหไดผลดีที่สุด เกิดความรูสึกวามีความม่ันคงในหนวยงาน มีสวนเปนเจาของ
และมีความสําคัญในหนวยงาน พยอม  วงศสารศรี (2540: 210) กลาววา การธํารงรักษา หมายถึง การมุงปองกัน พัฒนา 
และแกไขความปลดภัยทางกายและจิตที่อาจเกิดขึ้นในการทางานของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาใหเขาสามารถ
ปฏิบัติงานใหแกองคการดวยความปลอดภัยทั้งกายและสุขใจ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการวางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน ปละ  
2 คร้ัง โดยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการแจงเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากรลวงหนาซ่ึงเปดโอกาสใหตัวแทนบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและมี
เคร่ืองมือในการประเมินผลอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับการประเมิน และมีการแจงผลการประเมิน
ใหแกผูรับการประเมินทราบ และเปดโอกาสใหผูรับการประเมินที่มีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินของตนเองได
ซักถามโดยปราศจากอคติ มีการเก็บรวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ โดยมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
พิจารณาความดีความชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541: 131) ไดใหความหมายการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในแงผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะตางๆ ที่มีคาตอการ
ปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึก และการประเมินผลโดยหัวหนางาน
บนพื้นฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน มีเกณฑที่ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความเปนธรรม
โดยทั่วไป อุทัย  หิรัญโต (2531: 140) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การตีราคาหรือคุณคาของบุคคล
วามีความสามารถในการทางานไดดีเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพที่กําหนดหรือบันทึกระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ชุมศักด์ิ  อินทรรักษ (2531: 140) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการติดตามพฤติกรรมในการ
ทํางานของบุคลากรเพื่อนําผลไปปรับปรุง แกไข พัฒนาการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยพบขอเสนอแนะจากการทําวิจัย ดังนี้ 
  1. ดานการสรรหาบุคลากร ควรใหความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานอยางชัดเจน และควรมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร และประกาศหลากหลายชองทางใหบุคลภายนอกได
รับทราบโดยทั่วกัน 
  2. ดานการพัฒนาบุคลากร ควรสงเสริมใหสรางองคการใหเปนองคการแหงการเอื้ออาทร เนนการ
ปรึกษาหารือ พูดคุยใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพผูอาวุโส และลดการขัดแยงในองคการ 
  3. ดานการธํารงรักษาบุคลากร ควรพิจารณาใหคาตอบแทนกับพนักงานทุกระดับใหเหมาะสมกับงาน
ที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหพนักงานและยังรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรนาน 
  4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรสงเสริมและเปดโอกาสพนักงานในการ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นที่เปนเหตุเปนผล ในที่ประชุมไดอยางเสรี เพื่อใหผูบริหารใชเปนสวนหนึ่งในการประกอบ 
การตัดสินใจ เพื่อจะไดรับรูความตองการของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางแทจริง 
 แนวทางในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  ในการศึกษาคร้ังนี้พบวามีปญหาในการทําวิจัย 3 ประการ ซ่ึงหากมีการวิจัยในคร้ังตอไปควรจะไดมี
การแกไขปญหาเหลานี ้เพื่อใหงานสมบูรณย่ิงขึ้น ไดแก 
   1. ในการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของฝายโรงงานและอะไหลการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย นั้น อาจมีปจจัยอื่นๆ อีกหลายปจจัยที่ผูศึกษาไมไดรวมไวในแบบสอบถามนี ้ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาใน
เชิงคุณภาพสําหรับปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมและนําไปสูงานวิจัยที่ดีขึ้นตอไป 
   2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจนอยเกินไป รวมถึงชวงเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล และสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล และสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความเปนไปไดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซ่ึงมีผลกระทบตอการวิเคราะหขอมูลโดยตรง 
   3. เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น ควรเก็บขอมูลดวยวิธีอื่นดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน 
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NBUS059: การศึกษากระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ 
THE STUDY OF DEMOCRATIZATION IN SOUTH KOREA 
 
บุญวัฒน์  สว่างวงศ์ * 
* อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษากระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ประเทศเกาหลีใต้
เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ โดยเป็นการศึกษาใน 2 ประเด็นส าคัญ คือ 1) รัฐธรรมนูญ และโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง และ 2) วัฒนธรรมทางการเมือง 
 ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองที่สร้างดุลยภาพ
ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม และวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปิดช่องทางการต่อรอง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบในทาง
การเมือง เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ นอกจากนั้น ปัจจัยที่
สนับสนุนให้กระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง คือ ผู้น าทางการเมืองมีความศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตย และบทบาทที่เข้มแข็งของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือภาคประชาสังคมที่ผลักดันให้มีการออกกฎหมาย
พิเศษเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย การขจัดอิทธิพลของทหารออกจากการเมือง 
ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 
ค าส าคัญ: ประชาธิปไตย กระบวนการสู่ประชาธิปไตย การเมืองเกาหลีใต้ 
 
Abstract 
 The Study of Democratization in South Korea aims to study factors contributed as to how South 
Korea has become a stable democratic country. It studied two key issues including the constitutions and 
the correlation structure of political institutions and also political culture. 
 The research results revealed that the structure and relationship of the political institutions are 
key elements which help balance various groups in society. Additionally, South Korea has political culture 
that is open to channels of negotiation, participation, and political monitoring. Furthermore, the dynamic 
factors supporting ongoing democracy of South Korea are political leaders who have faith in democracy, 
the strong role of the social movement group or civil society that pushes for special legislation in order to 
protect the rights of citizens who stand up for democracy, an elimination of the influence of the military 
from politics as well as success in economic development and social change. 
 
Keywords: Democracy, Democratization, South Korea Politics 
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ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในแง่ของประเทศที่ระบอบประชาธิปไตย มี
พัฒนาการอย่างมั่นคง นับตั้งแต่กระบวนการสู่ประชาธิปไตย (democratization) ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนในปี  
ค.ศ. 1987 แม้ว่าในอดีต เกาหลีใต้จะอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบอ านาจนิยมมากว่า 20 ปี แต่เมื่อระบอบ
การเมืองได้เปล่ียนเป็นประชาธิปไตยแล้ว ก็ไม่เกิดการรัฐประหารเพื่อเปล่ียนระบอบการเมืองกลับไปเป็นระบอบ
อ านาจนิยมอีก ซึ่งต่างจากในหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ยังมีประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคง มีการยึด
อ านาจท ารัฐประหารอยู่หลายครั้ง ประกอบกับ การมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดต่อหลักการของประชาธิปไตย อีก
ทั้งประเด็นของความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคของกระบวนการสู่ประชาธิปไตย 
 กระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้นั้น ในอดีตก่อนที่จะมีการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี ในปี ค.ศ. 
1948 คาบสมุทรเกาหลีมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งเป็นราชวงศ์
สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรโชซอน เป็นยุคที่วัฒนธรรมเกาหลีรุ่งเรืองมาก แต่อาณาจักรโชซอนก็เสื่อมลง เนื่องจาก มี
การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเกิดการแย่งชิงอ านาจระหว่างฝ่ายต่างๆ รวมทั้งมีการรุกรานจากภายนอก คือ จีนและญี่ปุ่น 
ซึ่งต่อมาความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างเกาหลีกับจีนได้ส้ินสุดลง เมื่อ ค.ศ. 1897 ญี่ปุ่นก็เข้ายึดครอง
เกาหลี เมื่อ ค.ศ. 1910 จนถึงปี ค.ศ.1945 จึงได้รับเอกราช และมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุด 
เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ.1948 
 ภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี การเมืองของเกาหลีใต้มีลักษณะไม่แตกต่างจากการเมืองของ
ไทย กล่าวคือ อ านาจทางการเมืองถูกผูกขาดอยู่ที่กลุ่มผู้ปกครอง และผู้ปกครองไม่ว่าจะมาจากฝ่ายทหารหรือพล
เรือน ก็ต่างพยายามรักษาอ านาจของตนไว้ให้นานที่สุด โดยในช่วงที่นายพลปักจองฮี (Park Chung-hee) ด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดี (ค.ศ. 1961-1979) นั้น ถือเป็นช่วงแห่งการเร่งรัดพัฒนาประเทศ และท าให้เกาหลีใต้
กลายเป็นประเทศชั้นน าในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อพิ จารณาในด้านการเมือง 
ประธานาธิบดีปักจองฮีกลับปกครองประเทศแบบเผด็จการ มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งโดยไม่
จ ากัดวาระ มีการวางแผนก าจัดคู่แข่งทางการเมือง ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และใช้
อ านาจทางการเมือง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เมื่อส้ินสุดสมัยประธานาธิบดีปักจองฮี ฝ่ายทหารซึ่ง
น าโดยนายพลชอนดูฮวาน (Chun Doo-hwan) ได้เข้ากุมอ านาจทางการเมืองต่อ จนเกิดการต่อต้านจากนักศึกษา
และประชาชน โดยกลุ่มผู้น าทางการเมืองได้ใช้ก าลังทหารเข้าปราบปรามจนเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ได้แก่ เหตุการณ์
การประท้วงที่ ควางจู (Gwangju Uprising) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1980 และต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1980 
นายพลชอนดูฮวานก็สามารถ กุมอ านาจการเมืองได้ส าเร็จ และเข้าด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อ านาจการเมืองยังถูกผูกขาดอยู่กับบุคคลบางกลุ่ม แต่การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัย
ประธานาธิบดีปักจองฮี นอกจากจะมีผลท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เปล่ียนแปลง จากภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านสังคมและด้านการเมืองตามมา กล่าวคือ จ านวนชน
ชั้นกลางได้ขยายตัว ท าให้เกิดกระแสการเรียกร้องให้รัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ถึงแม้
รัฐบาลของประธานาธิบดีชอนดูฮวานจะใช้วิธีการต่างๆ ในการขัดขวางการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน แต่ก็ไม่อาจ
ทัดทานพลัง การเรียกร้องดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ในท่ีสุดการชุมนุมใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.
1987 ได้เป็นผลท าให้รัฐบาลของประธานาธิบดีชอนดูฮวานต้องยอมรับข้อเรียกร้องของประชาชน และด าเนินการ
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ปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดี 5 ปี และเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วไม่สามารถกลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้
อีก นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับต้องมาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชน การชุมนุมใหญ่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นจุดเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของการเมืองเกาหลีใต้ เนื่องจาก 
กระบวนการสู่ประชาธิปไตย (democratization) ได้เริ่มต้นขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางการเมืองของ
ไทย กล่าวได้ว่า การเมืองของเกาหลีใต้มีพัฒนาการภายใต้กระบวนการสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีความต่อเนื่อง
มากกว่า กล่าวคือ มีการเลือกตั้งในทุกระดับ ฝ่ายทหารยุติการแทรกแซงทางการเมือง มีการตรวจสอบนักการเมือง 
ข้าราชการ และนักธุรกิจ ที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งกระท าได้อย่างมีประสิทธิผล และน าผู้กระท าความผิดมา
รับการลงโทษ ดังในกรณีที่อดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและอดีตประธานาธิบดีโนแทอู (Roh Tae-woo) ถูกศาล
ตัดสินลงโทษให้จ าคุก จากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ดังนั้น จึงถือได้ว่าระบบการเมืองของเกาหลีใต้ได้
ให้หลักประกันในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงสนใจศึกษากระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ว่ามีกระบวนการ
อย่างไร และกระบวนการสู่ประชาธิปไตยที่พัฒนาไปอย่างมัง่คงนั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนสนับสนุน และปัจจัยใดบ้าง
ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาประเด็นเหล่านี้ จะน ามาแสวงหาแนวทางที่จะท าให้กระบวนการสู่
ประชาธิปไตยของไทย มีพัฒนาการท่ีก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ โดยเป็นการศึกษาใน 2 
ประเด็นส าคัญ คือ  
  1. รัฐธรรมนญู และโครงสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง และ  
  2. วัฒนธรรมทางการเมือง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Studying) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เป็นผลงานทางวิชาการ เช่น หนังสือ 
บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และงานวิชาการในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) โดยเป็นการวิเคราะห์
และบรรยายเชิงพรรณนา ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ อ านาจ
หน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่างๆ และวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มีผลต่อพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการ
สู่ประชาธิปไตย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่าก าลังก้าวสู่ประเทศที่
ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพนั้น เป็นส่ิงที่ตกทอดมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ และอีกด้านหนึ่งเป็นผลมาจาก
การเมืองระหว่างประเทศ หรือกล่าวได้ว่าปัจจัยแรกเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเมือง และอีกปัจจัยหนึ่งเป็นเรื่อง
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ของปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์โลก การเมืองของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจึงเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ประวัติศาสตร์การเมือง วัฒนธรรมการเมือง และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  
 ภายหลังการแบ่งแยกเกาหลีออกเป็น 2 ส่วน ใน ค.ศ. 1945 เกาหลีส่วนใต้ซึ่งมีสหรัฐอเมริกา เป็นผู้
คุ้มครองก็ได้สถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี ขึ้นใน ค.ศ. 1948 ตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้ ได้มีจุดมุ่งหมายในการให้
เกาหลีใต้ยึดถือระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สามารถก่อตั้งพรรคการเมือง  ลงสมัครรับเลือกตั้ง และตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุล
อ านาจรัฐบาลและผู้น าการเมืองไม่ให้ใช้อ านาจไปในทางที่ผิด แต่เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจในช่วง
สงครามเย็นได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อยู่ในลักษณะการเป็นศัตรูต่อกัน โดยต่างไม่
ยอมรับรองสถานะของอีกฝ่ายหนึ่ง ในที่สุดความขัดแย้งได้น าไปสู่สงครามเกาหลี (Korean War) ระหว่าง ค.ศ. 
1950–1953 การแบ่งแยกเกาหลีออกเป็นสองส่วน และสงครามเย็นบนคาบสมุทรเกาหลี ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
พัฒนาการทางการเมืองของเกาหลีใต้ การท าลายคู่แข่งทางการเมืองโดยการป้ายสีว่าสนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์ ถือ
ว่าเป็นอาวุธที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคล่ือนทางการเมือง สถานการณ์ที่เกาหลียังแบ่งแยกกันอยู่ก็ถูกใช้เป็น
ข้ออ้างในการปฏิเสธหรือเล่ือนการน าระบอบประชาธิปไตยมาใช้ จากสภาพดังกล่าว จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้น า
การเมืองของเกาหลีใต้ในช่วงเผด็จการ น าไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตน ดังในสมัยประธานาธิบดีอีซึงมัน (Syngman 
Rhee) ระหว่าง ค.ศ. 1948-1960 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายความมัน่คง และกฎหมายปราบปรามคอมมวินิสต์ โดย
อ้างเหตุผลความจ าเป็นเพื่อป้องกันการรุกรานและการแทรกซึมของเกาหลีเหนือ รวมทั้งการลงโทษผู้ฝักใฝ่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ และให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม ผู้น าการเมืองและนักการเมืองที่ด ารงต าแหน่งในรัฐบาล
กลับอาศัยประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในการจับกุมนักการเมืองฝ่ายค้านหรือผู้ต่อต้านรัฐบาล ด้วย
ข้อกล่าวหาที่ว่าให้การสนับสนุนคอมมิวนิสต์ หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ประธานาธิบดี
อีซึงมัน ยังได้ใช้วิธีการทุจริตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง โดยการเปล่ียนแปลง
วิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญได้จ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ก็ได้ใช้วิธีการที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยการหน่วงเหนี่ยวไม่ให้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การใช้
อ านาจดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักประกันให้ผู้มีอ านาจอยู่ในต าแหน่งได้ตลอด ทั้งนี้ เพราะความอดกล้ันของประชาชน
ย่อมมีจ ากัด จึงเป็นเหตุให้นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ออกมาชุมนุมต่อต้าน และในท้ายที่สุดประธานาธิบดี
อีซึงมันต้องลาออกจากต าแหน่ง  
 เมื่อสิ้นสุดยุครัฐบาลเผด็จการพลเรือน เกาหลีใต้ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยที่น าโดยพลเรือนเพียง
ช่วงระยะเวลาส้ันๆ เมื่อต่อมานายพลปักจองฮี (Park Chung-hee) ได้ก่อรัฐประหารขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
1961 และนายพลปักจองฮี ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ. 1963 
จากนั้นเขาก็ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอีกเป็นสมัยที่ 2 ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมาเมื่อใกล้ครบก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีปักจองฮีก็ได้ใช้วิธีการทุจริตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เขาสามารถ
ด ารงต าแหน่งผู้น าเกาหลีใต้ได้เป็นสมัยที่ 3 และในปี ค.ศ. 1971 ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง 
 ประธานาธิบดีปักจองฮีได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญยูซิน (Yushin) ในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งเพิ่มอ านาจให้กับ
ประธานาธิบดี แต่ลดอ านาจของสมัชชาแห่งชาติลง ในเวลาต่อมาเกิดกลุ่มเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาล ท าให้ภายใน
กลุ่มผู้น าการเมืองได้เกิดความเห็นแตกต่างในการจัดการกับกลุ่มเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาล และเป็นเห ตุให้
ประธานาธิบดีปักจองฮีถกูลอบสังหารในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1979 แม้จะเป็นการส้ินสุดยุคของรัฐบาลเผด็จการปักจอง
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ฮี แต่การเมืองของเกาหลีใต้ยังไม่หลุดพ้นจากการผูกขาดอ านาจการเมืองโดยฝ่ายกองทัพ กล่าวคือ ในเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 1979 นายพลชอนดูฮวาน (Chun Doo-hwan) และนายพลโนแทอู (Roh Tae-woo) ได้เข้ายึดอ านาจภายใน
กองทัพ และด าเนินแผนการเข้ากุมอ านาจการเมือง อันน าไปสู่การต่อต้านจากนักศึกษา ปัญญาชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
และองค์กรทางศาสนา จนท าให้ผู้น าทหารต้องประกาศกฏอัยการศึก แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้น าไปสู่ความรุนแรงเมื่อ
ผู้น าทหารได้ใช้ก าลังเข้าสลายการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ควางจู (Gwangju) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 
ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก และนายพลชอนดูฮวานก็ได้เข้าด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีในปี
เดียวกัน 
 แม้ว่าประธานาธิบดีชอนดูฮวานจะใช้วิธีการปราบปรามกับกลุ่มผู้ เรียกร้องประชาธิปไตย แต่พลังของ
ประชาสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลในหลากหลายอาชีพ ได้เพิ่มจ านวนและมีการจัดองค์กรท่ีเข้มแข็งขึ้น 
การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองจึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผลจากการที่รัฐบาลใช้ความ
รุนแรงในการขัดขวางและสลายการชุมนุมจนท าให้มีนักศึกษาเสียชีวิต จึงกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชนเข้าร่วมการ
ชุมนุม และขยายตัวเป็นการชุมนุมใหญ่ขึ้นทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1987 ในที่สุดกลุ่มผู้น าการเมืองจึง
จ าเป็นต้องรับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย 
ความส าเร็จดังกล่าวนี้จึงถือเป็นความเข้มแข็งของพลังประชาชนที่ท าให้การเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้น 
 รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ ฉบับแก้ไข ค.ศ. 1987 ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนั้น ได้ก าหนดให้ประชาชนเป็นผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดโีดยตรง ประธานาธิบดีมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และเป็นได้เพียงวาระเดยีว 
ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจ ประชาชนเป็นผู้ท าหน้าที่เลือกผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ส่ือสารมวลชนมีเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และรัฐบาลต้องให้ความส าคัญในด้านสิทธิมนุษยชน ผลจากความส าเร็จ
นี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่า
กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ได้เริ่มต้นขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าระหว่างปี ค.ศ. 1980-1987 ซึ่งเป็น
ช่วงระหว่างเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมที่ควางจูจนถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ประชาสังคมซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
ต่างๆ ถือเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีส าคัญในการให้ได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 
 ภายหลังการเปล่ียนระบอบการเมืองจากระบอบอ านาจนิยมมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว การเมือง
ของเกาหลีใต้ก็ไม่ได้หวนกลับไปสู่ระบอบอ านาจนิยมอีก ซึ่งแตกต่างจากกรณีของไทยที่ยังคงมีการรัฐประหารและ
กลับไปสู่ระบอบอ านาจนิยมอยู่ พัฒนาการทางการเมืองของเกาหลีใต้นี้จึงถือเป็นผลจากการแสดงบทบาทอย่าง
ส าคัญของประชาสังคมและประชาชน ในการเรียกร้องและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล โดยเริ่มต้นที่รัฐบาล
โนแทอู (ระหว่าง ค.ศ. 1988-1993) ซึ่งเป็นรัฐบาลแรกที่ผู้น ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ข้อเรียกร้องที่
ส าคัญ ก็คือ การสอบสวนข้อเท็จจริง ในเหตุการณ์ที่ควางจู และการน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้การกระท าในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก แต่ความพยายามดังกล่าวต้องเผชิญอุปสรรค เนื่องจาก
ประธานาธิบดีโนแทอูได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ควางจูด้วย จึงสามารถควบคุมกลไกของรัฐใน
กระบวนการที่จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ซึ่งถ้ายินยอมตามค าเรียกร้องตนเองและพวกพ้องก็จะต้ องถูก
ด าเนินคดีด้วย 
 ต่อมาในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีคิมยองซัม (ค.ศ. 1993-1998) การเรียกร้องเพื่อสวบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ควางจูได้ประสบความส าเร็จ เมื่อสมัชชาแห่งชาติได้ตรากฎหมายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา
โดยเฉพาะ อันเป็นผลให้มีการจับกุมอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและอดีตประธานาธิบดีโนแทอู และนายทหารที่
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เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวมาลงโทษ ทั้งในข้อกล่าวหาการส่ังให้สลายการชุมนุมโดยใช้ก าลัง และการคอร์รัปชัน 
ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มพลังต่างๆ ในการผลักดันให้กระบวนการ
ต่างๆ น าบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด ในประเทศมารับผิดได้ ซึ่งได้กลายเป็นหลักในการปกครองโดยกฎหมายและ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ผู้กระท าผิดต้องได้รับการลงโทษ ซึ่งหลักการน้ีได้ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในเวลาต่อมา 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นที่ประธานาธิบดีคิมยองซัมเข้ารับต าแหน่ง เขาก็ประสบความส าเร็จในการขจัด
อิทธิพลของทหารในการเมืองเกาหลีใต้ ซึ่งฝังรากลึกมากว่า 20 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ต้องผ่านการเลือกตั้ง หรือผ่านความเห็นชอบจากประชาชนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังได้แก้ปัญหาการ
คอร์รัปชัน อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การ
กระท าดังกล่าวเอื้อต่อการสร้างอิทธิพลของกลุ่มอ านาจเก่า และขัดขวางกระบวนการความเป็นประชาธิปไตย  
 ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข (ค.ศ. 1987) ได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยรัฐบาลคิมยองซัมได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายและ
จัดการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ต่อมาในสมัยรัฐบาลคิมแดจุง (ค.ศ. 1998-2003) กระบวนการสู่
ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ได้มีพัฒนาการท่ีก้าวหน้าไปอีกขั้น กล่าวคือ รัฐบาลด าเนินการปฏิรูปกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
หรือแชบอล (jaebol) เพื่อแก้ไขปัญหาการผูกขาดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปฏิรูปด้านแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้
แรงงานได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ปฏิรูประบบราชการให้ มีขนาดเล็ก แต่ให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกาหลีใต้ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1997 
การปฏิรูปดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะถ้าระบบเศรษฐกิจมีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม และระบบราชการสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ย่อมจะดีขึ้น 
 ในช่วงของรัฐบาลโนมูเฮียน (ค.ศ. 2003-2008) ประธานาธิบดีโนมูเฮียนมีเป้าหมายให้พรรคการเมืองมี
ฐานอยู่ที่มวลชนมากกว่าอยู่ภายใต้การชี้น าหรือการอุปถัมภ์ของนักการเมือง นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการ
แยกบทบาทระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดยประธานาธิบดีในฐานะผู้น าพรรคการเมือง ต้องไม่เข้าไป
แทรกแซงการท างานของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
การให้อิสระการท างานแก่องค์กรที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เช่น ส านักข่าวกรอง ต ารวจ อัยการ และ
หน่วยงานด้านภาษี เป็นต้น  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษากระบวนการสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ประเทศเกาหลี
ใต้ เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ โดยเป็นการศึกษาใน 2 ประเด็นส าคัญ คือ (1) รัฐธรรมนูญ และ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง และ (2) วัฒนธรรมทางการเมือง จากผลการศึกษา พบว่า 
 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้มีพลวัตอย่างต่อเนื่องนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัย
ทางการเมือง พบว่า กลุ่มการเคล่ือนไหวต่างๆ หรือภาคประชาสังคม มีบทบาทในการต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่สมัย
รัฐบาลอ านาจนิยม และเมื่อการเมืองของเกาหลีใต้ได้เปล่ียนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ประชาสังคมเหล่านี้ก็
ยังคงแสดงบทบาทอยู่ 
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 ประกอบกับการออกกฎหมายพิเศษเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย และการ
ด าเนินคดีกับรัฐบาลที่ส่ังปราบปรามประชาชน ในเหตุการณ์ที่ควางจู ปี ค.ศ.1980 โดยข้อเรียกร้องที่ส าคัญ ก็คือ การ
สอบสวนข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่ควางจู และการน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การกระท า
ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก สมัชชาแห่งชาติได้ตรากฎหมายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ อันเป็นผลให้มี
การจับกุมอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและอดีตประธานาธิบดีโนแทอู และนายทหารที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
ดังกล่าวมาลงโทษ ทั้งในข้อกล่าวหาการส่ังให้สลายการชุมนุมโดยใช้ก าลัง และการคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสติธร ธนานิธิโชติ ที่ศึกษาการสร้างความปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต้ ซึ่งความส าเร็จ
ดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มพลังต่างๆ ในการผลักดันให้กระบวนการต่างๆ น าบุคคลที่
มีอิทธิพล มารับผิดให้ได้ ซึ่งได้กลายเป็นหลักในการปกครองโดยกฎหมายและวัฒนธรรมทางการเมืองของเกาหลีใต้ที่
ผู้กระท าผิดต้องได้รับการลงโทษ ซึ่งหลักการน้ีได้ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในเวลาต่อมา 
 ปัจจัยทางการเมืองอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อประธานาธิบดีคิมยองซัมเข้ารับต าแหน่ง ก็สามารถขจัด
อิทธิพลของทหารในการเมืองของเกาหลีใต้ได้ ท้ังนี้ เพื่อเป็นหลักให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องผ่านการเลือกตั้ง 
หรือผ่านความเห็นชอบจากประชาชน ในขณะเดียวกันก็ยังได้แก้ปัญหาการคอร์รัปชัน อันเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การกระท าดังกล่าวเอื้อต่อการสร้าง
อิทธิพลของกลุ่มอ านาจเก่า และขัดขวางกระบวนการความเป็นประชาธิปไตย 
 ในส่วนของสถาบันทางการเมือง ได้ก าหนดให้พรรคการเมืองมีฐานอยู่ที่มวลชนมากกว่าอยู่ภายใต้การชี้น า 
หรือการอุปถัมภ์ของนักการเมือง นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการแยกบทบาทระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติ โดยประธานาธิบดีในฐานะผู้น าพรรคการเมือง ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการท างานของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 
เพื่อก่อให้เกิด การถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้อิสระการท างานแก่องค์กรที่เคยถูกใช้เป็น
เครื่องมือทางการเมือง 
 ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิของเกาหลีใต้ได้
ก่อให้เกิดชนชั้นกลาง อันประกอบด้วยบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วบุคคลเหล่านี้มีการศึกษา
สูง ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่ง มีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คุณลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร อินทะสี กล่าวคือ เนื่องจากการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดการอพยพแรงงานจากชนบทมาสู่เมือง 
และเกิดย่านโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ใช้แรงงานในภาคการผลิตและบริการได้ถูกกดค่าจ้างแรงงาน ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานจึงพยายามรวมกลุ่มกัน เพื่อต่อรอง แต่รัฐบาลได้ขัดขวางการกระท าดังกล่าว เพราะหวั่นเกรงถึง
ผลกระทบที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม แม้จะถูกปราบปราม แต่
กลุ่มผู้ใช้แรงงานก็ยังคงรวมตัวกันเพื่อต่อสู้ โดยการเรียกร้องไม่ได้จ ากัดวงแคบอยู่เฉพาะประเด็นค่าจ้างแรงงาน
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาประเทศอื่นๆ ที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ เป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติม เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษากระบวนการสู่ประชาธิปไตยของไทยให้มีเสถียรภาพ  
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NBUS060: ชุมชนเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
STRENGTH COMMUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
 
กฤตติกา  เศวตอมรกุล * 
* อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
บทคัดย่อ 
 ในการท าบทความวชิาการ เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
หลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และงานวิจัย เพื่อน ามา
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิดการความเข้มแข็ง จากงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารสังคมกับการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 2) ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ต าบลขามเปื้ย อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัด
เชียงราย 
 ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุของการท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมาจากความต้องการจะจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ใน
ชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการส่งเสริมชุมชนเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมระบบเครือข่าย ส่งเสริมระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
ส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยชุมชนจ าเป็นจะต้องมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณคา่ให้แก่ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน อย่างไรก็ตามภาค
ประชาชนจ าเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในกันส่งเสริมความเป็นไทยผ่านการซื้อสินค้าและบริการในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชน
มีรายได้ พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) ต่อไป 
 
ค า      : ชุมชนเข้มแข็ง, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Abstract 
 This article is intended to Sustainable Development Goals which study the principles of related 
concepts and research about Sustainable Development Goals to analyze the causes and factors that 
make the strength community. 1. Community Management and Strengthening of Urban Communities 2. 
Strength Community: case study Ban Don Moo, Tabon Khampia, Amphur Trakarn Puechpon, 
Ubonrachathani Province and 3. Model of community empowerment using local wisdom as a base in 
Chiang Rai Province. 
 This study found that the cause of community empowerment comes from the need to manage 
the issues that arise in the community and important factors including community learning process, 
network system, natural resources community relations system and local wisdom. Therefore, community 
promotion is important for community development by promoting community learning process, network 
system, natural resources community relations system and local wisdom. Government agencies must 
support the community to make the community self-reliant in the future. The community needs to have a 
community management process, community learning and have activities to add value to the social and 
economic capital in community. However, the people need to be involved in promoting “Thai” through the 
purchase of goods and services in various fields to provide income and develop strength community 
which will enable Thailand to achieve its Sustainable Development Goals. 
 
Keywords: Strong community, Sustainable development goal 
 
                                
 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นกระแสเรียกร้องภายหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มในปี  
พ.ศ. 2540 เนื่องจากประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งการส่งเสริมเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้ด าเนินต่อเนื่องมาโดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้  สืบเนื่องมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 ได้มีการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
และก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ประชาชนมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งและคิดพึ่งตนเอง เน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาและประชาชนในทุกระดับ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา 
และความต้องการของตนเองต่อการพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชน การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้สามารถรองรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซอ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 
วาตภัย  เป็นต้น  อันเป็นผลมาจากการท าลายธรรมชาติของมนุษย์ กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ การบริโภคนิยม 
การว่างงาน  ความขัดแย้งภายในประเทศ ส่งผลให้ความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร คุณธรรมของคนในชุมชน
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ลดลง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมให้ชมุชนมคีวามเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแส
การเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแรงหนุนต่อการพัฒนาในทุกมิติ  
 
วัตถุประสงค์   การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิดการความเข้มแข็ง สู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
 
วิธี          วิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษางานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นการศึกษาและรวมรวมข้อมูลจาก ต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ์ 
รายงานการวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อน ามา
ประกอบการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นชุมชนเมือง และชุมชนชน จากงานวิจัย 
และบทความวิชาการ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารสังคมกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเมือง 2) ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ต าบลขามเปื้ย อ า เภอตระการพืชผล  
จ.อุบลราชธานี และ 3) รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแ  งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัด
เชียงราย เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกดิการความเข้มแข็ง การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการเอกสารที่ได้ศึกษารวบรวม การน าเสนอผลการศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอโดยการบรรยายแบบความเรียง 
 แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ที่
องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุง
สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เรียกร้องให้ชาวโลกค านึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกิน
ขีดจ ากัดของทรัพยากรโลก  จนกระทั่งประชาคมโลกได้มีเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium 
Development Goals (MDGs) ร่วมกัน โดยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) 
ได้สิ้นสุดลงในปี 2558 องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งอาศัยกรอบความคิดที่มอง
การพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี คือเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
หรือตัวย่อว่า SDGs) เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดท าขึ้นโดยององค์กรสหประชาชาติ ซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่มีเป้าหมายร่วมในการมุ่งขจัดความยากจนของประชากรโลกทั้ งส้ิน 836 ล้านคนทั่วโลกให้หมดส้ินไป
ภายในปี 2573 โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ  
   เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
   เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
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   เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุก
คนในทุกช่วงอายุ 
   เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
   เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
   เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ
พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
   เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลัง
ซื้อของตน 
   เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานท่ีมีคุณค่าส าหรับทุกคน 
   เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
   เป้าหมายที่ 10 ลดความเหล่ือมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
   เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 12 ท าใหแ้น่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
   เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
   เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ
ในทุกระดับ 
   เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติจึงเน้นย้ าความส าคัญของเป้าหมายข้อ 17 ที่เน้นการสร้างภาคีความ
ร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย (Partnerships for Goals) ซึ่งส่งเสริมการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งใน
ประเทศและในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการระดมเงินทุน เทคโนโลยี การยกระดับศักยภาพของส่วนราชการและ
องค์กรสาธารณประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน 
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  ประเทศไทยมีการด าเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ณ ขณะนี้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกน ามาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหล่ือมล้ าาทางสังคม 
ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีภาค
ส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและน าแนวทางไปด าเนินงานมากขึ้น 
 กรณีศึกษา: ชุมชนเข้มแข็ง  
  โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัย เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิดการความเข้มแข็ง 
จากงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง  2) ชุมชนเข้มแข็ง: 
กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ต าบลขามเปื้ย อ าเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  และ 3) รูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแ  งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย 
  ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช (2551) จากงานวิจัยเรื่อง การบริหารสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเมือง พบว่า การสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลงในการจัดการกับปัญหาเป้าหมายของชุมชนนั้น จะเริ่มต้นจาก 
“คนในชุมชน” ซึ่งเป็นแก่นกลางของชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จะเป็นปัญหาที่ขัดขวางตอ่การด าเนินชีวิตปกตสุิข
ของชาวชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการมีงานท าและ
การมีรายได้เพียงพอแก่การด าเนินชีวิต จะได้รับความสนใจจากชาวชุมชนและเป็นแรงผลักดันให้ชาวชุมชนมารวมตัว
กัน ท้ังนี้จะต้องมี “คนชักใยแมงมุม” (Spider Network) หรือ “ผู้น า” ท าหน้าที่เป็นผู้น าความคิดและส่ือสารความคิด 
ให้ชาวชุมชนเข้าใจ และบริหารวิสัยทัศน์ร่วมกัน ก าหนดเป็นแผนและนโยบายของชุมชนในการจัดการกับปัญหา และ
จัดกิจกรรม/บริการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
คณะอนุกรรมการ กลุ่มงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามแผนงานและโครงการ ประสานความร่วมมือกับชาวชุมชน ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ท างานอย่างเป็นกระบวนการหรือขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การ
ก าหนดประเด็นปัญหา 2) การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่ตรงกับความเป็นจริง 3) การวางแผนการด าเนินงาน เช่น การ
ท าแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 4) การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ และ 5) ติดตามประเมินผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ในท้ายที่สุด คือ เพื่อการพัฒนาคนและสังคมแบบยั่งยืน 
  ปริญญา สิงห์เรือง (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ต าบลขามเปื้ย 
อ าเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี พบว่า กระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ 
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น การนับถือผู้อาวุโสและ
ภาวะผู้น า เป็นตัวขับเคล่ือนท าให้เกิดกิจกรรม และสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างประสพความส าเร็จ ซึ่งวัดได้
จากคุณภาพชีวิตที่สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา หาทางแก้ไข และด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลภายนอก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดความเข้มแข็ง คือ วัฒนธรรมชุมชน ระบบ
เครือญาติ ผู้น าชุนชน และทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ แต่ชาวบ้านดอนหมู ก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ความช่วยเหลือจากภายนอก นโยบายภาครัฐและการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนจะเป็นตัวหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเวทีและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  
  สมบูรณ์ ธรรมลงกา (2555) ได้ศึกษา รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแ  งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย 
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เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ทางด้านการเมือง มีการกระจายอ านาจ
แบ่งการปกครองชุมชนเป็น หมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและ
พิธีกรรมที่สืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต 
มีการรวมกลุ่มเพื่อการ ผลิต การจ าหน่ายผลผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้น าชุมชน การเรียนรู้
และการถ่ายทอดความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัย ส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้
ใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาก าหนด รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน 
ส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่เป็นฐาน ได้แก่ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์การ มีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย 
และกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด 
  ดังนั้นหากประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาให้
ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้เป็นผลส าเร็จในอีก 15 ปีข้างหน้า 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิดการความเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 
 จากการศึกษาผลงานวิชาการและงานวิจัยข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสามารถถอดบทเรียน โดยแบ่งได้ 2 ประเด็น 
ได้แก่ 1. สาเหตุที่ท าให้ชุมชนเกิดการความเข้มแข็ง 2. ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิดการความเข้มแข็ง พบว่า สาเหตุที่ท าให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ที่การต้องการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดย
เริ่มต้นจากคนในชุมชนเป็นผู้ตระหนักถึงปัญหา เกิดการร่วมตัวโดยมีแกนน าหรือผู้น า ซึ่งอาจเป็นผู้อาวุโสหรือผู้ที่
ชุมชนนับถือในชุมชน เป็นผู้ขับเคล่ือน เป็นผู้น าความคิดและส่ือสารความคิด ให้ชุมชนเกิดเข้าใจ ซึ่งปัญหาที่พบมัก
เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน และส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มี
ปัจจัยส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาก าหนด รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน  
  จากสาเหตุที่ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ที่การต้องการจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะ ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้ังส้ิน และหากคนในชุมชนปล่อยปะละเลยกับปัญหา
จะท าให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างและยากที่จะแก้ไขได้ในท่ีสุด จากการได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการริเริ่มในการต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แต่ในทางกลับกันยังคงมีชุมชนที่ไม่ให้
ความส าคัญกับปัญหา และเมื่อเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขท าให้ภาครัฐต้องเข้ามาเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ของตนเองในที่สุด ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาของชุมชนได้เอง ภาครัฐควรให้การส่งเสริมส่ิงที่เป็น
ปัจจัยอันส าคัญที่ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน
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ร่วมกัน เพื่อลดภาระในการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนในอนาคต ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัย
ส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นหากภาครัฐให้การส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ในด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นส่วนส าคัญที่พัฒนา
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และน าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้เป็น
ผลส าเร็จ โดยหน่วยงานหลักของภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการแผน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูล การคิดการตัดสินใจ และลงมือกระท าของคนในชุมชน โดยกรมการพัฒนา
ชุมชน มีการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 2) 
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความ
มั่นคงของทุนชุมชน และ 5) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และในส่วนภูมิภาคพบว่าทางจังหวัดได้จัดสรร
งบประมาณให้เพื่อด าเนินการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชน 
และใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
 
อภิปรายผล 
 จากสาเหตุและปัจจัยท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถน ามาพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยชุมชนจ าเป็นจะต้องมี
กระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ทุนทางสังคม
และเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยาย
พันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้น ชุมชนจึงต้องร่วมกัน สร้างพลังชุมชน และใช้พลัง
ชุมชน ในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนให้
ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เทคนิค และการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับ
การยกระดับให้ดีขึ้นโดยประชาชนเอง เป็นการพัฒนาบนหลักการของการพึ่งพาตนเอง (help them To help 
themselves) โดยกรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนให้หมู่บ้าน เพื่อใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูล การคิดการ
ตัดสินใจ และลงมือกระท าของคนในชุมชน 
 อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals) ได้เป็นผลส าเร็จในอีก 15 ปีข้างหน้านั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนคนไทย ใน
การส่งเสริมชุมชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยวไทย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมไทย ร่วมกันใช้สินค้าไทย เป็น
ต้น เพื่อที่ให้ชุมชนในสังคมไทยสามารถอยู่รอดและสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้จากอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
เกิดเป็นสินค้าและบริการสร้างรายได้ พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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NBUS061: รูปแบบของนวตักรรมการบริหารจัดการ: อดีตชาต ิ
MODEL OF MANAGEMENT INNOVATION: THE PAST 
 
พลตํารวจตรี ดร.สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ * 
* อาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 บทความวิชาการคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อเสนอรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารจัดการนั่นก็คือ อดีตชาติ 
ในการจัดการขอมูลขาวสารในยุคปจจุบันที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิม และการบริหารจัดการขอมูล
ขาวสารที่ถูกพัฒนาตลอดมา เชน ขอมูลตัวอักษร ภาพ เสียง และขาวสารที่ไดจากการจัดเก็บและรวบรวมมิไดถูกนํามาใช
แบบไรรอยตอ ยังขาดความตอเนื่องของการจัดเก็บและในปจจุบันมนุษยใชเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ของระบบการจัดเก็บภาพวงจรปดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของมวลมนุษย เพื่อนํามาแทนตามนุษย 
ใชแทนความจําของมนุษย แตมีการจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไวแบบทิ้งขวางไรประโยชน ขาดมูลคาและใชประโยชนจากการ
ลงทุน ทั้งทางดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งไมรูจักนําเอาไปใชใหเกิดความคุมคาที่จัดซ้ือหามาใช 
สักแตเพียงวาทุกคนทุกแหงจัดซ้ือมาใชตามความนิยมเทานั้น จึงพบวารูปแบบในการนําเขาของพฤติกรรมมนุษยที่
จัดเก็บดวยระบบวงจรปดแบบสามมิติในชวงของเวลาและสถานที่ เขาสูกระบวนการอันจําเปนจะตองประกอบดวย
ปจจัยที่มีฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อรองรับ และขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีดานซอฟแวรที่เปนซอฟแวรทรงพลัง และ
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอันทรงพลัง อันประกอบดวยปญญาประดิษฐ สามารถประมวลผลที่รวดเร็วและตอบสนอง
ส่ิงที่มนุษยตองการ ตอบโตกับการกระทําของมนุษยไดอยางชาญฉลาด นี่คือกระบวนการในรูปแบบของการบริหาร
จัดการขอมูลที่อัจฉริยะและมีระบบจัดการไดรวดเร็วแบบสมบูรณที่สุดใกลเคียงกับปจจุบันมาก ผลลัพธ คือ ชุมชนที่มี
สังคมผาสุกเกิดขึ้นอยางแทจริง การลดอาชญากรรม การเกิดพื้นที่เมืองที่ชาญฉลาด และมีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 
เปนปจจัยที่ผสมผสานความสามารถขั้นสูงเกิดขึ้นในระบบอันเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการที่นําประโยชนสุขสูมวล
มนุษย จึงไดผลสรุปวา รูปแบบของนวัตกรรมการบริหารจัดการ นั่นก็คืออดีตชาติ ที่ถูกจัดเก็บอยางสมบูรณในรูปแบบ
สามมิติ จะนําใหเกิดประโยชนอยางย่ิงในทิศทางบวกในระบบการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของสังคม
และประเทศชาติ อีกทั้งในประโยชนในอีกหลากหลายมิติสามารถสรางมูลคาเพิ่มขึ้นในเชิงธุรกิจไดมากมาย ถาภาครัฐ
และเอกชนประสานการทํางานรวมกันอยางแนบแนนและดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายไทยแลนด 4.0 อยางตอเนื่องเปนรูปธรรมก็จะเกิดนวัตกรรมการจัดการที่
ทันสมัยที่สุดในสังคมไทยอยางแนนอน 
 
คําสําคัญ: นวัตกรรมการจัดการ, อดีตชาติ, ชุมชนสังคมผาสุก 
 
Abstract 
 Due to the constant change of information management system from its original form in the 
past, this article aims to propose a new model of informative management innovation in the modern era. 
Thailand has substantially invested in data collection and data storage, particularly in a form of text, 

535



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

sound and image. Yet, there still inefficiency of data utilization and value-added, as well as discontinuity 
of data collection. At present, CCTV (Closed Circuit Television) has been extensively used on behalf of 
human eyes and minds to monitor the safety and security of human life and property. However, these 
recorded data have been left unattended and unutilized. Most people followed a fading trend of popularity, 
rather than fully taking advantage of value from the investment. This article; therefore, finds that inputs of 
human behaviours (activities), times and places requires the relevant four processing components: big 
data, super software, highly qualified computer and artificial intelligence in order to be monitored and 
recorded by 3D CCTV system. The functioning interaction of these four components bring about fast 
process and real time response to human actions and needs. In addition, the advanced capabilities in a new 
model of management innovation brings many benefits to mankind including happy societal communities, 
reduced crime rates, intelligent cites, and corrective information. In short, a new model of informative 
management innovation by comprehensively recorded the past through 3D CCTV system will be useful for 
safety of human life and also security of social and nation property. In alignment with the implementation 
of the Twelfth Five-Year Economic and Social Development Plan (2017-2021) and Thailand 4.0 Policy, this 
new model of management innovation also can also create and add value in various kinds of businesses 
in Thailand particularly when public and private sectors closely collaborate together. 
 
Keywords: Management Innovation, The Past, Happy Societal Communities 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในศตวรรษที่ 21 มนุษยทั่วทั้งโลกกําลังกาวเดินอยางตอเนื่องไปในทิศทางของโลกดิจิทัล สังคมไทยก็เชน-
เดียวกันที่กําลังกาวและพัฒนาเขาไปในระบบเพื่อเช่ือมโลกดิจิทัลกับโลกแหงความจริงเขาดวยกัน และการพัฒนาระบบ
ขอมูลตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดทําระบบขอมูลการบริหาร 
(Management Information System) การเขาถึงขอมูล วิเคราะหและการนําขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ นําขอมูลการประเมินไปใชในการกําหนดทางเลือกนโยบาย และสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). 2559: 224) สองทศวรรษที่ผานมานี้ เราจะพบได
วาคนในโลกและหลากหลายนักคิด นักประดิษฐ ผูรูไดคนคิดส่ิงตางๆ ในโลกของเทคโนโลยี อันกอใหเกิดเปนนวัตกรรม
ในโลกดิจิตอลอยางมากมายและถูกนํามาใชไมวาจะเปน Big Data, Artificial Intelligence, Super Softwareตางๆ 
พลังมหาศาลของคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อันถูกประดิษฐและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนสัญญาณการมาถึงของ
เศรษฐกิจยุคใหมนี้คือความกระหายในความม่ังค่ังมากขึ้นกวาเดิม สิทธิพื้นฐาน เชน ความเปนสวนตัวจะถูกลบทิ้ง 
อิสรภาพและความปลอดภัยจะถูกบอนทําลาย กฎหมาย ประเพณีปฏิบัติเกาแกหรือกรอบสังคมด้ังเดิมจะไมเพียงพอ 
ในขณะที่สังคมกําลังแตกสลายและหาส่ิงทดแทนยังไมไดนั้น ผูคนตางเร่ิมต้ังคําถามกันแลววา “จะทําใหลูกหลานของตน
ดีมากขึ้นกวาเดิมไดอยางไร” (เทปสค็อต. 2559: 18) ประเทศไทยเพิ่งกาวแรกของการเร่ิมตนในการนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อสราง Smart City แตขาดหลักการและประสบการณที่สมบูรณแบบและแยบยลโดยเฉพาะอยางย่ิงในการบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารที่ถูกพัฒนาตลอดมา ขอมูลภาพ เสียง และขาวสารที่ไดจากการจัดเก็บและรวบรวมมิไดถูกนํามาใช
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แบบไรรอยตอ ยังขาดความตอเนื่องของการจัดเก็บและบริหารจัดการ ในการนําระบบ CCTV ที่ใชในปจจุบันนี้ หลายบาน 
หลายบริษัท หางราน หางสรรพสินคา องคกรใหญๆ แมกระทั่งภาครัฐเองก็นํามาใช แตทุกแหงทุกที่มีใชคนละแบบ 
คนละชนิด คนละขนาด ตางคนตางใชตางคนตางบริโภค ส่ิงที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลเปนแบบพื้นๆ คือ การนํามาแทน
ตามนุษย ใชแทนความจําของมนุษย เปนการจัดเก็บไวแบบทิ้งขวางไรประโยชน ขาดมูลคาทั้งทางดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งไมรูจักนําเอาไปใชใหเกิดความคุมคาที่จัดซ้ือหามาใช สักแตเพียงวาทุกคนทุกแหงมีจะการ
จัดซ้ือมาใชเทานั้น แตส่ิงสําคัญปญหา คือ การบริหารจัดการขอมูลแบบนี้ไมสมประโยชนสักเทาไรขาดคุณคา เราจะเห็น
จากขาวสารตางๆ ที่ปรากฏตลอดมาวา ขาดคุณภาพ ใชไมได ขาดประโยชนในการนํามาใช นั่นเปนแคปญหาพื้นๆ ในทาง
โครงสราง แตปญหาที่ย้ังลึกลงไปถึงการนํามาใชเพื่อประโยชนยังมีอีกมากมาย เชน การนํามาเพื่อจัดเก็บเปนขอมูลและ
พัฒนาขอมูลเหลานั้นไปสูการทํานายไดอยางใกลเคียง หรือการนํามาบูรณาการกันใหเกิดประโยชนในทางปองกัน
อาชญากรรมชีวิตและทรัพยสิน จากสภาพปญหาทีเ่ร่ิมขึ้นจากความไมพรอม ขาดความสามารถ ขาดการปฏิบัติงาน
ในมิติที่หลากหลายของการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความกาวลํ้าอันมีอยูในความชาญฉลาดของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร ดังนั้น ถาภาพ เสียง การกระทําของกระทําของมนุษยตอสรรพส่ิงในชวงเวลาและสถานที่ สามารถ
รวบรวมไดสมบูรณจากในอดีต คือ อดีตชาติ (The Past) อันหมายถึง ชาติกอน (พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปล้ือง  
ณ นคร: online) ไดอยางดีในความสามารถของมนุษย ประโยชนยอมเกิดขึ้นอยางมากมาย อดีตยังคือคลังขอมูล
มหาศาลที่มีมูลคาย่ิงนับวันเวลาที่ผานไป ทําใหเทคโนโลยีที่ทันสมัยกําลังเติบโตและเกิดขึ้นอยางมากมาย คําถามคือ
อะไรที่จะมาจัดการขอมูลขาวสารเหลานี้ใหเกิดประโยชนอยางสมบูรณสรางประโยชนใหกับมวลมนุษยชาติ ส่ิงหนึ่งที่
เราสามารถยืนยันไดวาส่ิงแวดลอมอันเก่ียวของกับองคการในทุกวันนี้เกิดการเปล่ียนแปลง ความไมแนนอนและความ
ซับซอนอันถูกเรียกวา นวัตกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (Schermerhorn. 2013: 94) 
 
อดีตชาติ (The Past) กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ยุคสมัยนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทําใหมนุษยไดมองเห็นอดีตที่เกิดขึ้น มากขึ้นมากขึ้นกวารูปถายหรือ
เทป วิดีโอ มนุษยไดจัดเก็บและรวบรวมไวในอดีตในรูปแบบเดิมไมไดแลว แตตอนนี้เรามีซอฟตแวรที่มีคุณภาพเกิดขึ้น
อยางมากมายในอนาคต จะมีปญญาประดิษฐ AI (Artificial Intelligence) และฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ (Big Data) 
ประกอบกับความทรงพลังของระบบคอมพิวเตอร (Super Computer) สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็วมาย่ิงขึ้น 
ในขณะนี้ส่ิงที่เห็นอยูและอยูบนระบบปฏิบัติการทั่วทั้งโลกที่เห็นไดชัด คือ ระบบการจัดเก็บภาพความเคล่ือนไหวในระบบ 
CCTV (Closed-Circuit Television) แปลวา โทรทัศนวงจรปด คือ มีการใชกลองวิดีโอ สงสัญญาณไปยังชุดจอภาพ 
ในสถานที่เฉพาะซ่ึงอาจจะมีเจาหนาที่คอยควบคุมอยู (Surveillance camera คือ กลองเฝาระวัง) ซ่ึงแตกตางจากการ
ออกอากาศโทรทัศน โดยที่สัญญาณจะไมถูกสงออกไปตามที่สาธารณะ ภาพจะถูกสงไปสถานที่เฉพาะเทานั้น จะใช
สําหรับการตรวจสอบในพื้นที่ที่อาจตองการตรวจสอบ เชน ธนาคาร คาสิโน ทาอากาศยาน ราชการทหาร ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน โทรทัศนวงจรปด อาจถูกใชเพื่อสังเกตการจากหอบังคับการ หรือในสถานที่ที่ สภาพแวดลอมไม
เหมาะสมสําหรับมนุษย ระบบโทรทัศนวงจรปด อาจทํางานอยางตอเนื่องหรือตองทําเพื่อตรวจสอบเฉพาะเหตุการณก็ได 
รูปแบบของโทรทัศนวงจรปดในปจจุบันนิยมใชเคร่ืองบันทึกวีดีโอดิจิตอล (Digital Video Recorder หรือ DVR) แทนการ
บันทึกแบบมวนวีดิโอ เนื่องจากมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงกวา เชน สามารถบันทึกตอเนื่อง 24 ช่ัวโมง ตรวจสอบ
เคล่ือนไหวและแจงเตือนทางอีเมลล เปนตน (บริษัท แมทคอมเซลส จํากัด. online) มันคือเคร่ืองมือช้ินหนึ่งทาง
เทคโนโลยีที่มีใชอยูและนับวันจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากภาพที่เคยเห็นจะกลายเปนภาพที่มีเสียงการบันทึกใน
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มิติเดียว จะหลากหลายในอีกมากมิติและมันอาจจะถึงขั้นถอดภาพ 3 มิติจากชีวิตจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นไดอยาง
สมบูรณย่ิงเพราะส่ิงของ 3 มิติ (3D) ก็มีเคร่ืองมือจากเทคโนโลยีไดสรางมันขึ้นมาแลวในยุคปจจุบัน เปนภาพจาก
ดาวเทียม ภาพจากระบบอินเตอรเน็ตในทุกเคร่ืองมือ และถาหากเปนเชนนั้นแลว มันหมายความวาอดีตชาติ (The Past) 
ยอมถูกจัดเก็บขอมูลไดอยางสมบูรณที่สุดใกลเคียงเหตุการณจริงของโลกมนุษย 
 ขออธิบายตอไปวา อดีตชาติ (The Past) คือ ขอมูลมหาศาลและเปนส่ิงที่จะทําใหสังคมของมนุษยชาติได
อยูอยางเปนสุข ในสังคมปลอดภัย ปราศจากการกออาชญากรรมการกระทําตางๆ หากมีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตอง 
เทาที่มนุษยมีเทคโนโลยีและถูกนํามาใชเหตุการณที่เกิดขึ้นในทุกแหงหนทั่วทั้งโลกจะมีโลกอดีตชาติ (The Past) ที่ที่
คูขนานและถูกจัดเก็บไวอยางสมบูรณที่สุดเทาที่มนุษยจะสามารถทําได มันสามารถแสดงและคนหาส่ิงที่เกิดขึ้นใน
อดีตไดทุกวินาทีทุกเวลาทุกสถานที่ที่ผานมา ซ่ึงจะยังประโยชนใหกับสังคมมนุษยอีกมากมายในมิติอื่นๆ มิใชแคเพียง
ความปลอดภัยของสังคมของมนุษยเทานั้น ทั้งที่มนุษยเรามีผลกระทบอยางรุนแรงของการเปล่ียนแปลงอันเกิดจาก
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) มาแลว ความสวนตัวเราทุกคนจะสูญเสียไปอยางแนนอนมันเปนพื้นฐานของ
สังคมที่มีอิสรเสรี (Tapscott. 2016: 15) 
 ในบทความนี้จะกลาวเพียงในเร่ืองของระบบของการจัดการบริหารขอมูล (Management Information 
System) เทานั้น และเพื่อมองเห็นวาอะไรคือนวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management Innovation) และใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในชวง 5 ป ที่จะเกิดขึ้นตอไป 
สังคมไทยควรจะต่ืนตระหนักและปรับตัวตอเทคโนโลยีที่ความทันสมัย อันจะเกิดขึ้นในอนาคตในเวลาอันใกลและ
รวดเร็วนี้ย่ิงขึ้น ขอมูลแบบเดิมที่สังคมโลกนับต้ังแตอดีตมานั้นลาสมัยมากมาย มิใชมีเพียงขอความที่เปนตัวอักษร ภาพ 
เสียง แตในปจจุบันและอนาคตอันใกลนี ้ขอมูลขาวสารที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิตอลแบบ 3 มิติ (3D) จะตองมีเทคโนโลยี
ที่จัดเก็บอยางมีคุณภาพสูง และจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหมอีกหลายส่ิง หากมนุษยเรารูจักใชส่ิงเหลานี้ที่จะถูก
จัดเก็บอันเปนอดีตชาติ (The Past) ที่สมบูรณแลวนําออกมาใชเปนประโยชนแกสังคมในหลากหลายมิติได จึงขอเสนอ
นวัตกรรมการบริหารจัดการขอมูล นั่นก็คืออดีตชาติ (The Past) กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเทศไทยเราควรมีความ
พรอมที่จะดําเนินการ หากภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันสามารถจัดการขอมูลเหลานี้ไดแลว จะทําใหความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยจะสมบูรณมากย่ิงขึ้น และจะกลายเปนผูนําในอาเซียนตลอดจนสังคมโลกตอไป  
จึงขอยึดโยงแนวคิดและทฤษฎีระบบ (System Theory) มานําเสนอประกอบควบคูกับความเขาใจที่จะทําใหงายตอ
การนําเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการในเร่ืองนี้ไดมากย่ิงขึ้น จึงขอเสนอรูปแบบ (Model) ของนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ (Management Innovation) และอดีตชาติ (The Past) ที่เก่ียวของกับขอมูลนําเขาขอมูลของ 3D CCTV 
 เราลองมาสมมติวา ณ วันหนึ่งในอนาคตเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากน้ํามือของมนุษยที่มีสมองที่เช่ียวชาญ 
มองทะลุเห็นไดวาอดีตชาติ (The Past) คือ สวนสําคัญที่จะถูกเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดเก็บไดอยางสมบูรณที่สุด
เทียบเคียงไดวาใกลสภาพการปจจุบัน (The Present) ที่สุดหรือหางกันไมถึงวินาที ณ เวลานั้นแลว มนุษยในยุคนั้นใน
สังคมนั้นจะนําอดีตชาติ (The Past) ที่สมบูรณที่สุดเทาที่มนุษยสามารถจัดเก็บไดอยางแทจริง แลวนํามาใชประโยชน
จากขอมูลที่สมบูรณและถูกตองที่สุด และคอมพิวเตอรอันทรงพลัง ณ วันนั้นไดอยางไร หันกลับมามองความเปนไปได
ในการจัดการขอมูลขาวสารเหลานี้ วาถามีรูปแบบ (Model) ที่นํามาใชเพื่อบริหารจัดการ ส่ิงที่นําเขา (Input) คือ พฤติกรรม
ของมนุษยในรูปแบบของงานสามมิติ (3 Dimensions) อันใกลเคียงภาพที่มนุษยไดเห็นดวยสายตาในปจจุบันแลว 
และมันถูกจัดเก็บสามารถนํากลับมาดูหรือทีเ่ราเรียกวาระลึกชาติไดนั้นแหละ และทําไดอยางสมบูรณ อดีตชาติ (The 
Past) นั้นจะมีประโยชนในอีกหลากหลายมิติ ในบทความนี้จะขอนําไปใชในประโยชนดานความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพยสินเทานั้น ในกระบวนการ (Process) ซ่ึงจําเปนจะตองมีระบบ Big Data ที่เปนฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อรองรับ 
และขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีดาน Software ที่เปน Super Software และเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอันทรงพลัง 
(Highly Qualified Computer) อันประกอบดวยปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligences) อันสามารถประมวลผล 
ที่รวดเร็วและตอบสนองส่ิงที่มนุษยตองการ ตอบโตกับการกระทําของมนุษยไดอยางชาญฉลาด นี่คือกระบวนการ 
(Process) ในรูปแบบของการบริหารจัดการขอมูล (Informative Management Model) ที่อัจฉริยะและมีระบบจัดการ
ไดรวดเร็วแบบสมบูรณที่สุดที่มนุษยจะทําไดในยุคหนึ่ง ส่ิงที่จะพบเห็นและไดรับจากการเกิดขึ้นของผลลัพธ (Output) 
นั่นคือชุมชนที่มีสังคมผาสุก (Happy Societal) ใหเกิดขึ้นอยางแทจริง อันเปนการลดการกอใหเกิดอาชญากรรม 
(Reduced Crime) การเกิดพื้นที่เมืองที่ชาญฉลาด (Intelligence Cities) และมีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง (Corrective 
Information) เปนปจจัยที่ผสมผสานความสามารถขั้นสูงเกิดขึ้นในระบบอันเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการที่นํา
ประโยชนสุขสูมวลมนุษย 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบ (Model) ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management Innovation):  
อดีตชาติ (The Past) 

 
 รูปแบบ (Model) ดังกลาวนี้ สามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการบริหารจัดการตออดีตชาติที่ถูก
จัดเก็บอยางสมบูรณดวยอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังเชน 3D CCTV ที่ถูกพัฒนาจากระบบมิติเดียวสูสามมิติ 
ที่สามารถจัดเก็บพฤติกรรมของมนุษยในชวงเวลาและสถานที่แหงใดแหงหนึ่งหรือทั่วทั้งโลก ดวยกลองที่มีคุณภาพสูง 
และเก็บรายละเอียดของพฤติกรรมที่มนุษยไดดําเนินชีวิตในสถานที่ตางๆ ในชวงเวลานั้นๆ พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวจะปรากฏอยางเปนธรรมชาติและการจัดเก็บจะถูกเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวบรวมอยาง
สมบูรณที่สุดเทาที่เคยมีอุปกรณที่ทันสมัยกอกําเนิดมา เพื่อนําเขาสูกระบวนการในการจัดเก็บรายละเอียดที่สมบูรณ
ที่สุดเทาที่มนุษยในยุคนี้จะมีได ในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นดวยอุปกรณจัดเก็บ Super Software และเคร่ือง
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คอมพิวเตอรที่ทันสมัยอันทรงพลัง (Highly Qualified Computer) อันประกอบดวยปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligences) ซ่ึงรายละเอียดของขอมูลดังกลาวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบใน Big Data อันสามารถนํามาใชประโยชน
ไดอยางสมบูรณ และดวยความชาญฉลาดของปญญาประดิษฐที่สามารถจัดเก็บและดําเนินการรวบรวม ตลอดจนการ
ประมวลผลตอบโตอยางเปนระบบดวยตนเองอยางชาญฉลาดใหกับมนุษยในโลกจริงเพื่อนําไปใชในการสรางชุมชนทีมี่
สังคมผาสุก (Happy Societal Communities) ใหเกิดขึ้นอยางแทจริง อันเปนการลดการกอใหเกิดอาชญากรรม (Reduced 
Crime) การเกิดพื้นที่เมืองที่ชาญฉลาด (Intelligence Cities) และมีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง (Corrective Information) 
เทาที่มนุษยในยุคนั้นสามารถที่จะจัดเก็บได บนพื้นฐานของระบบการจัดการขอมูลที่เปนนวัตกรรมในการจัดการจะ
ถือไดวาเปนระบบการจัดการงานที่จะสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคหนึ่งเพื่อจัดเก็บอดีตชาติ (The Past) 
ของมนุษยชาติไดอยางสมบูรณที่สุดเทาที่มีอุปกรณที่ทันสมัยจากเทคโนโลยีเกิดขึ้นในโลกนี้ และส่ิงที่เกิดขึ้นยังประโยชน
ไปยังมวลมนุษยชาติในสังคมนั้นนั้นไดอยางดีย่ิง และย่ิงไปกวานั้นถาเทคโนโลยีมีขีดความสามารถสูงย่ิงจะทําใหอดีตชาติ
ที่ถูกจัดเก็บจะใกลกับความเปนจริง คือ ปจจุบันมากจนหางกันไมถึงวินาที อันจะนับไดวาหากมวลมนุษยชาติไดเขาใจ
กับการใชประโยชนของอดีตชาติ (The Past) ไดสมบูรณแลว จะนํามาซ่ึงประโยชนอีกมากมาย แนนอนที่สุดวาเราควร
ที่จะมีการวางแผน (Planning) และการควบคุม (Controlling) อยางควบคูกันซ่ึงเปนขั้นตอนที่แบงแยกไมไดอยางแทจริง
ในความจริงทั้งสองขั้นตอนเหลานี้ถูกเรียกวา ฝาแฝดสยามแหงการจัดการ (Certo. 2000: 422) 
 
ผลสัมฤทธ์ิข้ึนอยูกับภาครัฐและภาคเอกชนตองประสานความรวมมืออยางจริงจัง 
 สังคมไทยมีความตองการอยางสูงสุดย่ิงในการดํารงชีวิตเพื่ออยูในชุมชนที่มีสังคมที่ผาสุกและมีความ
ปลอดภัยอยางสูงย่ิง และการลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นถือวาเปนความฝนของสังคมมนุษยตลอดมา รัฐบาลไทย
คงจะไมกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) และ นโยบายประเทศไทย 4.0 
มาใช เปนแนวทางปฏิบัติใหประเทศไดเดินไปขางหนาอยางมีทิศทางในแนวคิดหรือแจงใหประชาชนทราบเทานั้น 
ภาครัฐและภาคเอกชนควรที่จะตระหนักถึงความตองการของคนไทย ที่มีความตองการในชีวิตและทรัพยสินที่มีความ
ปลอดภัยอยางสูงสุดของประโยชนที่ไดรับจากนวัตกรรมการบริหารจัดการดังกลาวนี้ อันเปนสวนหนึ่งของโครงสราง
พื้นฐานสําคัญของประเทศ (Critical Infrastructure) (กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2558: 213) ทุกหนวยงานหรือ
องคกรควรที่จะประสานและรวมมือกันอยางจริงจังในการลงทุนพื้นฐานของสังคมอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ
ประโยชนที่เกิดขึ้นมิไดมีเพียงแตดานความปลอดภัยเทานั้น ถาหากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ในสังคมไดรูและตระหนัก
ตอการใชอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้แลว ก็จะสามารถนําไปประยุกตเพื่อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถใชระบบ
ฐานขอมูลที่ถูกจัดเก็บอยางสมบูรณในรูปของ 3D อันจะทําใหกอใหเกิดผลประโยชนตอมวลมนุษย คนในสังคมและ
สังคมนั้นที่มีการนํานวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management Innovation) มาใชในการบริหารจัดการขอมูลที่จัดเก็บมา
แบบสมบูรณ สังคมไทย ประชาชนในประเทศไทยคงจะต้ังความหวังวา จากการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ และกอใหเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีที่สุดตอสังคมไทยในอนาคตในอีก  
5 ปขางหนา ไปจนถึง 20 ป ที่เปนความหวังของคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังจะเปนแนวคิดของการสรางคุณคารวมตาม
แนวทางของ Michael E. Porter คือ การนําวิธีการทางธุรกิจมาใชในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมโดยคํานึงถึง
การนําทรัพยากรและความเช่ียวชาญหลักของกิจการมาสรางใหเกิดเปนคุณคาเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมกัน 
(อนันตชัย; และคณะ. 2558: 20) หวังวารูปแบบนวัตกรรมการจัดการดังกลาวนี้ จะไดกอใหเกิดของการตกผลึกของ 
ผูที่เก่ียวของสูการปฏิบัติจริงในอนาคตแกประเทศชาติอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมิใชเปนแคเพียงรายละเอียดในเอกสาร
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เทานั้น เพราะวารูปแบบดังกลาวมิไดใหประโยชนในเร่ืองนี้เทานั้น นวัตกรรมการบริหารจัดการนี้สามารถขับเคล่ือนไป
ในทุกๆ มุมมองของเศรษฐกิจและสังคมมนุษย และในมุมมองทางศิลปะทั้งหมดเปนรูปแบบใหมที่กําลังประสานบน
พื้นฐานการส่ือสารหลายทางที่มีปฏิสัมพันธ (Tapscot. 2015: 71) สามารถที่จะนําเอาขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บแบบ
สมบูรณไปสรางประโยชนในเชิงธุรกิจอีกหลากหลายที่จะสรางมูลคาอยางมหาศาล เชน การจัดการที่จะบริการลูกคา
ที่เขามาใชบริการในสถานที่และเวลาที่ไดเปดใหบริการ หรือการนําเอา FinTech, PropTech ในดานการเงินและ
อสังหาริมทรัพยที่กําลังจะแพรขยายในกิจการก็เชนกัน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ไดมีความรูกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเหลานี้อาจจะไดรวมกันประสานมือกันสรางสรรคความฝนอันย่ิงใหญใหเกิดขึ้นตามรูปแบบของแนวคิด
นวัตกรรมการบริหารจัดการดังกลาวนี้ตอไป สอดรับกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) ผูเช่ียวชาญ 12 คน มาจาก 3 กลุม ดานนโยบาย ดานจัดการ และดานปฏิบัติการณ ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยยอย การกระทํา สถานที่และเวลา เปนสวนสําคัญของอดีต ที่เปนปจจัยในการนําเขาในการเก็บเปนขอมูลและอดีต
ที่สมบูรณมีอิทธิพลตอนวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบที่ประกอบดวยขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data), Super Software และเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอันทรงพลัง (Highly Qualified Computer) อันประกอบดวย
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligences) และมีผลลัพธที่เปนประโยชนอันเกิดจากการใชรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร
จัดการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับอดีต อันไดแก สังคมผาสุก (Happy Societal Communities) ใหเกิดขึ้นอยางแทจริง 
อันเปนการลดการกอใหเกิดอาชญากรรม (Reduced Crime) การเกิดพื้นที่เมืองที่ชาญฉลาด (Intelligence Cities) และ
มีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง (Corrective Information) และอื่นๆ แตยอมมีปญหา อุปสรรค ในสวนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้น
และการลงทุนของภาคเอกชน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบของนวัตกรรมการจัดการ กับอดีตชาติ ที่ถูกจัดเก็บอยางสมบูรณในรูปแบบสามมิติ จะนําใหเกิด
ประโยชนอยางย่ิงในทิศทางบวกในระบบการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งใน
ประโยชนในอีกหลากหลายมิติสามารถสรางมูลคาเพิ่มขึ้นในเชิงธุรกิจไดมากมาย และตระหนักวาอดีตคือขอมูลมหาศาล
ที่ทรงพลังของมวลมนุษยชาติ มีปจจัยอันเกิดขึ้นจากการนําเอาขอมูลจากอดีตชาติ (The Past) อันประกอบดวย
ปจจัยยอย คือ การกระทํา (Activities) เวลา (Times) และสถานที่ (Places) ซ่ึงเปนการรวบรวมที่สมบูรณที่สุด จาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไดนําเขาสูกระบวนการนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงสุดจากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคที่มนุษยเรานําเอาเทคโนโลยีมาเปล่ียนแปลงโลกในความเปนจริงของเรา 
(Disruptive Technology) ผลลัพธที่แนนอน คือ ชุมชนสังคมผาสุก การลดลงของอาชญากรรม การเกิดพื้นที่เมืองที่
ชาญฉลาดและมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ ถาภาครัฐและเอกชนประสานการทํางานรวมกัน
อยางแนบแนนและดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย 
ไทยแลนด 4.0 อยางตอเนื่องเปนรูปธรรมก็จะเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทันสมัยที่สุดในสังคมไทยอยางแนนอน 
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NBUS062: การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในเขตจังหวัดนนทบุรี 
EFFECT INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AND PERCEIVED IMAGE ON 
PURCHASE DECISION OF PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS IN NONTHABURI 
PROVINCE 
 
ฉัตรราณี  หนูจันทร์ 1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ์ 2 
1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการรับรู้ภาพลักษณ์
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติ
วิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
มีสถานภาพโสด มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-
30,000 บาท ในส่วนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปเลือกซื้อสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยซื้อด้วย
ตนเอง ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปไม่แน่นอน ซื้อครั้งละ 101-300 บาท ชื่นชอบสินค้าเกษตรแปรรูปเพราะ
ทานแล้วไม่เลอะเทอะ เลือกซื้อเพราะติดใจในรสชาติ ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อและชอบแบรนด์ดังที่เป็นท่ีรู้จัก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ อันประกอบไปด้วย ด้านการตลาด
ทางตรง ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการขายโดยใช้พนักงานมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี และการรับรู้ภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านองค์กร และด้านพนักงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .5 แต่ในขณะที่การรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการบริการไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรแปรรูปของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 
ค าส าคัญ: การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การรับรู้ภาพลักษณ์, การตัดสินใจซื้อ 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to Effects of Integrated Marketing Communications and Perceived 
Image on Purchase Decision of Processed Agricultural Products in Nonthaburi Province 
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 A sample size of 400 respondents living in Nonthaburi were selected for data collection using 
questionnaires. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, and Standard Deviation. 
Pearson’s Correlation Coefficient and Multiple Regression. 
 Most respondents were single females, ages between 31-41 years old whom had completed 
their bachelor’s degrees and have a monthly salary of 15,001-30,000 Baht. Most of the respondents live 
with 3-4 family members. Frozen products were their preferred choice when purchasing processed 
agricultural products. They often made the purchase of processed agricultural products by themselves 
with average expenditure 101-300 Baht. The respondents like processed agricultural products because 
they were not messy and taste good. Most of the respondents buy processed agricultural products from 
convenience stores and choose from well-known brands. 
 The results of the hypothesis testing found that integrated marketing communication including 
direct marketing, advertising, sales promotion, public relation, and personal selling, and perceived image 
impact customers’ decisions when purchasing processed agriculture products in Nonthaburi. Social 
responsibilities, corporations, and employees are the components of perceived image also affect the 
customers’ purchasing decisions, at significance level of 0.05. However, service component of perceived 
image has no significant effect in making the decision to purchase processed agricultural products 
significance level of 0.05. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Perception Image, purchasing decision 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยโดยสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของโลกประเทศหนึ่ง 
ดังนั้น ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันสินค้าเกษตรยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมากต่อปี ถึงแม้
ในปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการส่งออกแทนสินค้าเกษตรมากขึ้นทุกวันก็ตาม ในปัจจุบัน
เกษตรกรไทยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง ซึ่งเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มนี้จะมีปัญหาในการ
ประกอบการคล้ายๆ กันอยู่ 2 ประการ 
  1. ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปุ๋ย น้ ายาฆ่าศัตรูพืช และอาหารสัตว์ได้มีราคาแพงขึ้น
เกือบทุกปีตามภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น 
  2. ในขณะที่เกษตรกรเผชิญกับปัญหาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น แต่ราคาผลผลิตมิได้แพงขึ้นตาม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผลิตได้และความต้องการบริโภค กล่าวคือ ถ้าในปีใดผลิตได้มากเกินกว่าความต้องการในประเทศ 
และต้องพึ่งการส่งออกเพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันในตลาดโลกมีสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่ง
ขายในราคาต่ ากว่า ก็จะท าให้ราคาขายสินค้าเกษตรจากประเทศไทยต้องขายถูกลงไปด้วย เพราะถ้าจะขายแพงกว่า
ประเทศคู่แข่งในขณะที่คุณภาพสินค้ามิได้ดีกว่าเขา ก็ยากที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ ดังที่เกิดขึ้นกับสินค้าข้าวของไทย
อยู่ในขณะน้ี (สามารถ  มังสัง. 2555) 

544



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ซึ่งในอดีตจะท าการศึกษาในเรื่อง การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีเกี่ยวกับการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การส่ือสารทางการตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าและ
ภาพลักษณ์คุณภาพของส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารไทย ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทย 
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตรา ซึ่งผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
และการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปได้น าข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปในเขต
จังหวัดนนทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในเขตจังหวัดนนทบุร ี
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สินค้าเกษตร, สินค้าเกษตรแปรรูป, การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking), การส่ือสารทางการตลาด, การ
โฆษณา (Advertising), การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling), การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling), การส่งเสริม
การขาย (Sales Promotion), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations), การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing), ภาพลักษณ์, ด้านองค์กร, ด้านพนักงาน, ด้านการบริการ, ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพและสามรถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
 2. องค์การคลังสินค้าสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
และการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเอาไปพัฒนาสินค้าองค์การคลังสินค้าให้ตรง
กับความต้องการผู้บริโภคและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในจังหวัดนนทบุร ี
 2. การรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพศ
ชายและเพศหญิง 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง
อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ (Stratified Sampling) 
  3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ 1) การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 2) การรับรู้ภาพลักษณ์ 
   3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการ
รับรู้ภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
1. การโฆษณา 
2. การขายโดยพนักงาน 
3. การส่งเสริมการขาย 
4. การให้ขา่วประชาสัมพันธ ์
5. การตลาดขายตรง 
(เสรี  วงษ์มณฑา. 2540: 25) 

การตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรแปรรูป 

การรับรู้ภาพลักษณ ์
1. ด้านองค์กร 
2. ด้านพนักงาน 
3. ด้านการบริการ 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(พรทิพย์  พิมลสินธุ์. (2545: 55-57) 
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เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระท าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน าการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธีจากนั้นน าแบบสอบถาม
ที่เก็บรวบรวมมาได้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31 -40 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกจิ รายได้เฉล่ียอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท/เดือน 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป พบว่า ซื้อสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยซื้อสินค้า
เกษตรแปรรูปด้วยตนเอง รูปลักษณ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปที่ชื่นชอบ เพราะทานแล้วไม่เลอะเทอะและสาเหตุที่เลือกซื้อ
สินค้าเกษตรแปรรูป เพราะติดใจในรสชาติ โดยร้านที่สะดวกซื้อ และส่วนใหญ่ชอบแบรนด์ดังที่รู้จัก 
  2. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบในด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้
พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดขายตรง พบว่า โดยรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถามการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก 
  3. การรับรู้ภาพลักษณ์ มีองค์ประกอบในด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านการให้บริการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม พบว่า โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก 
  4. การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป พบว่า โดยรวมส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก 
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์ สามารถท านาย

การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 

ตัวแปรอิสระ B S.E.  t Sig 
ค่าคงที ่ 0.472 0.173  2.724 .007 
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 0.400 0.063 0.307 6.336* .000 
การรับรู้ภาพลักษณ ์(IMAGE) 0.452 0.048 0.452 9.336* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R2 = 0.485; Adjust R2 = 0.482; F = 186.647; Sig < .5 
ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 
 
 จากตาราง 1 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการรับรู้ภาพลักษณ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมี
นัยส าคัญ .5 (P-Value = 0.00) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปประมาณ 
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ร้อยละ 48.2 (Adjust R2 = 0.482) ที่เหลืออีกร้อยละ 51.8 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณาโดยการรับรู้

ภาพลักษณ์องค์กร ( = 0.452, t = 9.336) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป และด้านการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ( = 0.307, t = 6.336) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งสามารถใช้
อธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปได้ 48.2% สามารถแสดงเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี ้
  Y = 0.472 + 0.400 (IMC) + 0.452 (IMAGE) 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระของปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีในด้านการโฆษณา ด้าน

การขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง สามารถ
ท านายการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 

 

ตัวแปรอิสระ 
(การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ) 

B S.E.  t Sig 

ค่าคงที ่ 0.717 0.188  3.813 .000 
1.1 ด้านการโฆษณา 0.191 0.049 0.189 3.937* .000 
1.2 ด้านการขายโดยใช้พนกังาน 0.112 0.044 0.123 2.522* .012 
1.3 ด้านการส่งเสริมการขาย 0.135 0.038 0.165 3.505* .001 
1.4 ด้านการประชาสัมพันธ ์ 0.137 0.048 0.146 2.887* .004 
1.5 การตลาดทางตรง 0.235 0.036 0.280 6.476* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R2 = 0.388; Adjust R2 = 0.380; F = 49.859; Sig < .05 
ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 
 
 จากตาราง 2 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า 
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value 
=.00) สามารถอธิบายความแปรปรวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปประมาณร้อยละ 38 (Adjust R2 = 0.380) 
ที่เหลืออีกร้อยละ 62 เป็นผลจากตัวแปรอื่นที่ได้น ามาพิจารณาโดยมีด้านย่อยของการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ คือ ด้านการโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .00) 

( = 0.189, t = 3.937) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านการขายโดยใช้พนักงาน มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .012) ( = 0.123, t = 2.522) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 

(P-Value = .001) ( = 0.165, t = 3.505) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านการประชาสัมพันธ์ มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .004) ( = 0.146, t = 2.887) มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมี

นัยส าคัญ .05 (P-Value = .00) ( = 0.280, t = 6.476) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 
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 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 สามารถแสดงเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี ้
  Y = 0.717 + 0.191 (1.1) + 0.112 (1.2) + 0.135 (1.3) + 0.137 (1.4) + 0.235 (1.5) 
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระของปัจจัยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรมีในด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านการ

ให้บริการ และด้านความรับผิดชอบทางสังคม สามารถท านายการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

 

ตัวแปรอิสระ (การรับรู้ภาพลักษณ์) B S.E.  t Sig 
ค่าคงที ่ 1.206 0.145  8.343 .000 
2.1 ด้านองค์กร 0.181 0.039 0.243 4.646* .000 
2.2 ด้านพนกังาน 0.147 0.054 0.157 2.697* .007 
2.3 ด้านการบริการ 0.069 0.053 0.790 1.309 .191 
2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 0.248 0.038 0.321 6.561* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R2 = 0.446; Adjust R2 = 0.440; F = 79.48; Sig < .05 
ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 
 
 จากตาราง 3 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า 
การรับรู้ภาพลักษณ์สามารถอธิบายความแปรปรวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปประมาณร้อยละ 44 (Adjust 
R2 = 0.440) ที่เหลือร้อยละ 56 เป็นผลจากตัวแปรอื่นท่ีได้น ามาพิจารณา โดยมีด้านย่อยของการรับรู้ภาพลักษณ์ คือ 

ด้านองค์กร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .00) ( = 0.243, t = 
4.646) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 

อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .007) ( = 0.157, t = 2.697) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 

ด้านการบริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .191) ( = 0.79,  
t = 1.309) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างมีนัยส าคัญ .05 (P-Value = .00) ( = 0.321, t = 6.561) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเกษตรแปรรูป 
 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย ข้อ 2.1, 2.2, 2.4 และปฏิเสธสมมติฐานย่อย ข้อ 2.3 สามารถแสดงเป็นสมการ
ถดถอยได้ ดังนี ้
  Y = 1.206 + 0.181 (2.1) + 0.147 (2.2) + 0.069 (2.3) + 0.248 (2.4) 
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สรุปผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปใน
เขตจังหวัดนนทบุรี การตัดสินใจซื้อยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในเขตจังหวัดนนทบุรี   
การตัดสินใจซื้อยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปใน
จังหวัดนนทบุรี จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณการ
ประกอบด้วยด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ด้านการตลาดทางตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฎีของ Kotler; & Keller (2006: 496) และเสรี  วงษ์มณฑา 
(2540: 25) มองว่าต้องมีเครื่องมือการติดต่อส่ือสารทางการทางการตลาดแบบบูรณาการทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริโภคหรือเป็นส่ิงที่ผู้บริโภคเปิดรับทุกรูปแบบ โดยผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาดทางตรง มีผลสูงสุด รองลงมา 
ด้านการโฆษณา และด้านการขายโดยใช้พนักงานเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได ้ดังนี ้
  1.1 ด้านการโฆษณากับการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
โฆษณามีหลายช่องทางให้ผู้บริโภคเลือกใช้ที่จะรู้จักสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้น ผู้บริโภคในส่วนมากท าความรู้จักสินค้า
เกษตรแปรรูปผ่านทางโทรทัศน์และในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาท าให้การโฆษณาทางส่ือออนไลน์ รู้จักสินค้า
เกษตรแปรรูปได้รวดเร็ว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้น ส่วนการโฆษณาในรูปแบบหนังสือพิมพ์
หรือวิทยุอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา ศรีเมืองบุญ (2558) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมโปรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ด้านโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมโปร เกิดจากด้านการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ ส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต และทางนิตยสาร 
  1.2 ด้านการขายโดยใช้พนักงานผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การขายโดยใช้พนักงานเป็นการขายสินค้าเกษตรแปรรูปที่ใหม่ จึงมีความต้องการเข้าถึงผู้บริโภคให้ค าแนะน าและ
อธิบายผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึ่งของพนักงานขายต้องมีอัธยาศัยที่ดีและพูดจาสุภาพพร้อมมีการแต่งกายที่เหมาะสมและ
สะอาด ผู้บริโภคเกิดความประทับใจพนักงาน เพราะการบริการท่ีดีมีผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวรรณ กลิ่นมาหอม (2557) จากการศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารทะเลแบบจัดส่งถึงที่ของ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา พบว่า ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหาร
ทะเลแบบจัดส่งถึงที่ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมือง เกิดจากพนักงานขายได้เข้าถึงผู้บริโภคด้วยการให้ค าแนะน าและ
อธิบายรายละเอียดดีกว่าการให้ผู้บริโภคหาข้อมูลอ่านเอง 
  1.3 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านการส่งเสริมการขายกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป จากการ
ทดสอบสมมติฐานว่า ด้านการส่งเสริมการขายเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการจัดสะสมแต้ม  
ในการซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปโดยลดราคาสินค้า หรือแถมสินค้าเมื่อซื้อของครบตามจ านวนที่จัดโปรโมชั่น  ซึ่งบริษัท
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ต้องการให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้นส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญชลี  
สังขรัตน ์(2554) จากการศึกษาเรื่อง การรับข้อมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบด าเนินชีวิต 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) เกิดจากบริษัทมีการ
จัดโปรโมชั่น เช่น แถมสินค้า ลดราคา ไปจัดแสดงสินค้าตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อสินค้าเกษตรแปรรูป 
  1.4 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า บริษัทได้มีการจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้การ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูป โดยเปิดตัวสินค้าด้วยการให้บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปได้มากขึ้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ   
เตชะมณีสถิตย์ (2557) จากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าระหว่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางตราสินค้าไทยกับตราสินค้าต่างประเทศในระบบขายตรง พบว่า การส่ือสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการด้านประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางตราสินค้าไทย เพราะผู้ซื้อสินค้า
ได้รับรู้จากการส่ือต่างๆ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ และพนักงานขาย 
  1.5 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านการตลาดขายตรงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจัดออกร้านเพื่อขายสินค้าในเทศกาลต่างๆ หรือตามงานที่ออกบูทพร้อมทั้งมีให้ชิมฟรี
และสาธิตการท าสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อแนะน าสินค้าได้อย่างทั่วถึง เกิดจากผู้บริโภคได้มีการส่ังซื้อสินค้ามาก่อน 
เป็นการขายที่สะดวกส าหรับผู้บริโภคโดยไม่ต้องออกไปหาซื้อสินค้าดังกล่าวถือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรภักตร์  ศิริโท และอาทิตยา  กิจประเสริฐ (2557) จากการศึกษาเรื่อง 
การส่ือสารตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้า อีซีโก 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการขายทางตรงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้า อีซีโก 
จากการแจกสินค้าเกษตรแปรรูปให้ชิมและแถมสินค้าเกษตรแปรรูป 
 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปในจังหวัดนนทบุรี  จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรแปรรูปในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ประกอบด้วย ด้านองค์กร ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร
แปรรูปจากบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ด้านพนักงาน ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร
แปรรูปจากพนักงานท่ีให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เอาใจใส่ และสามารถแนะน าสินค้าได้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ากับบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากผู้บริโภคได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ให้ทุนการศึกษา 
บริจาคเข้ามูลนิธิต่างๆ ผลการศึกษาสอดคล้องแนวคิดของ Robbins (2003: 124) และ Anderson; & Rubin (1986: 
453) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นการเห็นองค์กรก็เปรียบเสมือนคนซึ่งย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกันซึ่งเป็น
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด โดยผลการศึกษาพบว่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลสูงสุด รองลงมา 
ด้านองค์กร และด้านพนักงาน ตามล าดับ ส่วนด้านการให้บริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
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  2.1 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านองค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า บริษัทที่ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อให้เห็นความมั่นคงน่าเชื่อถือ การผลิตและจัด
จ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปสร้างความทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัทต้องการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างโปร่งใส ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้นซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขนิษตา สังฆรักษ์ (2556) จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์กับความพึงพอใจคุณภาพ
การให้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านองค์กรมีการ
ยอมรับจากผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินที่เกิดจากองค์กรต้องสร้างให้บุคคลทั่วไปเกิดการรับรู้ ได้ฟัง 
การกระท าที่ท าให้บุคคลสามารถจ าและพัฒนาเป็นภาพที่ดีขององค์กร เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีด้วยกระบวนการส่ือสาร
ที่น าข่าวสารเหตุการณ์ไปยังผู้รับสารนั้นยังมีหลายขั้นตอน จึงต้องมีการควบคุมการส่ือสารขององค์กรโดยการให้มีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนองค์การ ควบคุมดูแลด้วยการจัดเตรียมข่าวสาร 
  2.2 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านพนักงานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแปรรูป จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า พนักงานของบริษัทต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับลูกค้า 
การให้บริการอย่างรวดเร็ว มีการให้ค าแนะน าการใช้สินค้าเกษตรแปรรูปอย่างดี พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์ มีความ
ตั้งใจเอาใจใส่ในการท างาน พนักงานบริษัทต้องมีความรู้ความช านาญในการให้บริการเป็นอย่างดี มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้นด้วย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษตา สังฆรักษ์ (2556) จากการศึกษา
เรือ่งความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์กับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านพนักงานมีการยอมรับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคาร เกิดจากพนักงานขององค์กรได้ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
  2.3 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านการให้บริการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปเนื่องจาก
ผู้บริโภคค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ความสดใหม่ การรับรองมาตรฐานปลอดภัยจาก
สารเคมีและคุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปมากกว่าบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษตา สังฆรักษ์ 
(2556) จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการบริการมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ภาพลักษณ์เกิดจากพนักงานต้องมีความรู้และความเข้าใจในการด าเนินงาน เพื่อช่วยในการบริการให้กับลูกค้า
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคาร 
  2.4 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บริษัทได้จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดสติและปัญญาอีกทั้งมีการอบรมพัฒนา
ความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทได้มีการเข้าไปช่วยเหลือสังคมตามมูลนิธิการพัฒนาคนพิการและช่วยเหลือรักษา
ผู้ติดเชื้อ ทั้งยังเข้าไปช่วยเหลือผู้ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและบริษัทยังจัดให้ทุนการศึกษากับโรงเรียนต่างๆ 
การท าให้สังคมรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุณยาพร  สุขโข และยศดา  กุลนิรัติศัย (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า
เครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า
เครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจากการให้ความช่วยเหลือด้วยการให้รางวัลหรือทุนการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท าวิจัยศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ เช่น ประชากรตามต่างจังหวัดว่ามีความ
คิดเห็นอย่างไรต่อการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปได้เป็นอย่างดี 
 2. จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน คือ ด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านบริการ และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนั้น บริษัทต้องค านึงถึง 1) ด้านองค์กร 
โดยการสร้างให้พนักงานรับรู้และเข้าใจเพื่อไปส่ือสาร ให้เกิดความประทับใจ และเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงองค์กรในภาพที่ดี 
2) ด้านพนักงานต้องมีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อสร้างความประทับใจในการดึงดูดผู้บริโภคและต้องมีจรรยาบรรณ
ในการท างานให้กบับริษัท เพื่อสร้างความเชื่อใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 3) ด้านการบริการ องค์กรและ
พนักงานต้องมีการปรับปรุงและเอาใจใส่อย่างมาก ต้องให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย 
4) ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมในการให้ทุนการศึกษาตามชุมชน ในด้าน
ภัยธรรมชาติการแจกอาหารเพื่อสร้างชื่อเสียง 
 3. ควรมีการท าการศึกษาในเชิงลึก หรือท าการศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อผลการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเกษตรแปรรูปมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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NBUS063: สื่อสาธารณะกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในสังคมไทย: กรณีศึกษารายการ
นักข่าวพลเมืองขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
PUBLIC MEDIA AND CIVIC EDUCATION IN THAI SOCIETY: A CASE STUDY OF 
CITIZEN REPORTERS PROGRAM OF THAI PUBLIC BROADCASTING SERVICE 

 
สไรรา ไกรสิน * 
* นิสิตปริญญาโท สาขาการเมืองการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอผลการวิจัย รายการนักข่าวพลเมืองขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพส่ือ
สาธารณะในประเทศไทย ที่มีผลต่อการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในสังคมไทย โดยวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นในการ
น าเสนอรูปแบบการน าเสนอ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิ โดยเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ
นักข่าวพลเมือง และการวิเคราะห์ภาพรวมของเนื้อหา (Content Analysis) รายการนักข่าวพลเมือง ระหว่างเดือน 
มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2557 จ านวนทั้งส้ิน 127 ตอน รวมถึงวิเคราะห์เนื้อหารายการนักข่าวพลเมืองรายตอน 
จ านวน 12 ตอน 
 ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเนื้อหารายการนักข่าวพลเมือง พบว่า มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยน าเสนอลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ
ประชาธิปไตยผ่านการเคล่ือนไหวในรูปแบบการเมืองภาคพลเมอืงในการผลักดนัวัตถุประสงค์ของนักข่าวพลเมืองหรือ
ภาคประชาสังคมให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงผ่านพ้ืนท่ีส่ือกระแสหลัก ทั้งนี้เมื่อแบ่ง
ประเด็นที่น าเสนอของรายการนักข่าวพลเมืองออกเป็น 4 ประเด็น พบว่าแต่ละประเด็นสะท้อนความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองภาคพลเมืองที่มีความสอดคล้องและความแตกต่างกัน โดยสอดแทรกทั้งสามมิติ
ของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย แต่บริบททางสังคมและการเมืองได้ส่งผลต่อเนื้อหารายการ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการเมืองจะมีผล
โดยตรงต่อการน าเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย โดยในตอนท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยตรงจึง
มีน้อยที่สุด 
 
ค า      : นักข่าวพลเมือง รายการนักข่าวพลเมือง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 
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Abstract 
 This article presented the research’s findings of the effects of Citizen Reporter program of Thai 
Public Broadcasting Service toward the citizenship in Thai society. Qualitative research was applied to 
analyze data and presentation format. Documentary research was used by collecting data from primary 
resources which were related to the program, the analysis of the overall contents for 127 episodes of the 
programs during January–June 2014, and content analysis of the program by episode for 12 episodes in 
total.  
 By considering the content of the program, the content in supporting education for the 
citizenship in democracy was presented. It showed the traits of citizenship in democracy and democracy 
through the movement of citizen politics in pursuing the change of the citizen reporters or civil society’s 
objective. It broadcasted the authentic experiences via mainstream media channel. When presentation 
topics of the programs were divided into 4 topics, each of them was found reflecting the citizenship in 
democracy and the consistence or the difference of the citizen politics. The three dimensions of 
education for citizenship; the public’s involvement, social responsibility, and knowledge of democracy, 
were inset. However, social and political contexts affected the program’s contents. Political factor 
particularly and directly affected the presentation which was related to democracy. So, the content which 
directly educated democracy was found least presented.  
 
Keywords: Citizen Journalist, Citizen Reporter Program, Civic Education 
 
                                
 การสร้างความตระหนักของบทบาทพลเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยมีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้
เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพโดยจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยด้วยซึ่งวัฒนธรรมการเมืองนี้เป็นตัวแปรส าคัญที่จะก ากับความประพฤติหรือวิถีทางของประชาชน
ในการที่จะเลือกปฏิบัติ โดยความเป็นพลเมืองนั้นมีความแตกต่างกับค าว่า ประชาชนและราษฎร กล่าวคือ 
“ประชาชน (People) ในฐานะไพร่หรือทาสที่มีสถานะต่ า เป็นเพียงผู้ใต้ปกครอง เป็นข้าของขุนนางในอดีต ที่ถึงแม้
ได้รับการปลดปล่อยให้ประชาชนกลายมาเป็นค าสามัญธรรมดาในโลกการเมืองปัจจุบันที่ไร้เพศ ไร้สถานะแต่มันส่ือ
ถึงเฉพาะเพียงให้คนกลายเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งไร้สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ มิเพียงเท่านั้น 
พลเมืองก็ไม่ใช่ราษฎร (Subject) ท่ีได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นไพร่ ทาสในอดีต จากการเลิกทาสในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ให้เป็นประชาชน กลายเป็นราษฎร ผู้เสียภาษีให้กับรัฐ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีความหมายของการเป็น
ผู้น้อยที่ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ หรือผู้ใหญ่กว่าอยู่เสมอ แต่พลเมืองจะเป็นผู้ที่สนใจการปกครอง
ตนเองหรือมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง สนใจต่อการมีส่วนร่วมและเข้าใจว่าการเมืองเป็นการ
สร้างคุณธรรม คุณค่า เพื่อเสียสละต่อส่วนรวมด้วย”  
 โดยแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดอริสโตเติ้ลได้กล่าวถึงแนวคิดความเป็น
พลเมืองที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเอาไว้ว่า มนุษย์จะไปถึงศักยภาพเต็มที่ของชีวิตเขาได้ ก็ด้วยการเข้าไปมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมของโพลิส (Polis–ชุมชนทางการเมืองหรือที่แปลกันโดยทั่วไปว่า “นครรัฐ”) หรือกิจกรรมทาง
สาธารณะเท่านั้น โดยอริสโตเติ้ลมีความเห็นว่าคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นก็คือ พลเมือง (Citizens) ซึ่ง
อริสโตเติ้ลได้อธิบายถึงความเป็นพลเมอืงเอาไว้ 3 ประการ คือ คนท่ีใช้สิทธิเข้าร่วมในหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายหรือ
คดีความ ในเวลาที่ก าหนดตายตัวหรือไม่ก็ได้ ประการท่ีสอง คนที่เข้าร่วมส่วนในชีวิตพลเมืองที่มีทั้งการปกครอง การ
ถูกปกครอง การถูกปกครองสลับกันและประการสุดท้าย พลเมืองที่ดีคือ คนที่ต้องมีความรู้และความสามารถในการ
ปกครองและถูกปกครอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความยอดเยี่ยมของพลเมืองก็คือ ความรู้ในการปกครองเหนือเสรีชน
ทั้งหลายและความรู้ที่จะถูกพวกเสรีชนปกครองเรา (a knowledge of rule over free men from both points of view
) เช่นเดียวกับในหนังสือ“วัฒนธรรมพลเมอืง”โดย วิชัย ตันศิริ ท่ีได้อ้างถึงแนวคิดของบาร์เบอร์เกี่ยวกับความหมายของ
ค าว่า “พลเมือง” จะแตกต่างไปจากความหมายที่ใช้กันท่ัวๆ ไป ซึ่งหมายถึงการมีสถานภาพทางกฎหมาย มีสิทธิและ
หน้าที่ต่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ แต่ค าว่า “พลเมือง” ในความหมายใหม่ จะหมายถึง “ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางการเมือง” นอกเหนือไปจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พลเมืองจึงต้องมี “บทบาท” ของ
การเมือง ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Active” การเป็นพลเมืองมิใช่ในฐานะ “Subject” ผู้ถูกปกครองและเป็นฝ่าย 
“Passive” แต่ต้องเข้าร่วมในกระบวนการของการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  ในขณะที่ ปริญญา  
เทวานฤมิตรกุล ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ว่า หมายถึง การเป็นสมาชิกของ
สังคมที่มีอิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบและมีสิทธิเสรีภาพควบคู่กับหน้าที่ โดยมีความสามารถในการยอมรับ
ความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันพร้อมทั้งมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและการแก้ไขปัญหาในสังคมของ
ตนเอง 
 หากไม่แบ่งแยกความหมายของค าว่าความเป็นพลเมืองแล้ว ศรันยุ หมั้นทรัพย์  (2553) ได้กล่าวเอาไว้
อย่างครอบคลุม โดยได้แบ่งค าว่าพลเมืองโดยก าหนดไว้ 2 ระดับ คือ 1. ระดับของการเป็นพลเมืองตามสภาพ
กฎหมายและการเมือง ซึ่งเป็นความหมายพื้นฐานที่ว่าพลเมืองคือฐานะสมาชิก ของรัฐและชุมชน มีสิทธิและความ
รับผิดชอบตามก าหนดในกฎหมาย เช่น เคารพกฎหมาย การออกเสียงเลือกตั้ง การช าระภาษีและการเป็นทหาร 2. 
ระดับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Public life) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกิจการสาธารณะ ที่มุ่งให้
ชีวิตสาธารณะหรือชีวิตส่วนรวมดีขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อสภาพส่วนรวม
และการเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ การออก
เสียงเลือกตั้ง การวิพากษ์วิจารณ์ การก าหนดนโยบายหรือกฎหมาย การเคล่ือนไหวทางการเมือง การยืนหยัดทาง
การเมืองในประเด็นต่างๆ หรือการแสดงพลังในการผลักดันทิศทางการเมือง 
 สาเหตุที่เราจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นเพราะ ใน
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มิได้ท าให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มิได้หรือไม่มี “การศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง” ประชาธิปไตยก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรค โดยมีลักษณะของปัญหาอย่างน้อยสามประการ ประการ
แรกเกิดชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนมิใช่ผู้ปกครองที่แท้จริง หากเป็นแต่เพียงความชอบ
ธรรม ให้กับผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง และประชาชนหาได้มีอิสรภาพ หรือจิตส านึกของความเป็นพลเมืองไม่ หากเป็นแต่
ผู้อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ประการท่ีสองเกิดการแตกแยกในสังคม
เพราะประชาชนไม่ยอมรับความแตกตา่ง และไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันความเห็นที่ต่างกันจึงน าไปสู่ความ
แตกแยก และแบ่งเป็นฝักฝ่าย พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กลายเป็นส่ิงที่ท าให้สังคม หรือชุมชน หรือครอบครัว
แตกแยกกัน ประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องของพวกและการแบ่งข้างไม่ฟังซึ่งกันและกัน โดยมิได้ตัดสินกันด้วยความ
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จริง กติกา และกระบวนการยุติธรรมในที่สุดก็จะน าไปสู่ความรุนแรงอาจน าไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองในที่สุด 
ประการที่สาม หรือถ้าไม่เกิดเหตุการรุนแรงนองเลือด ประชาธิปไตยที่ไร้พลเมือง ก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ใช้สิทธิ 
เสรีภาพกันตามอ าเภอใจ ทุกคนอ้างแต่สิทธิเสรีภาพ แต่ไม่มีใครพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใครอยากท าอะไรก็
ท า ไม่เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้สังคมดีขึ้นหรือเลวลง สิทธิ เสรีภาพ ก็จะน าไปสู่ ความเส่ือมของสังคมใน
ที่สุด ซึ่งประเทศไทยในขณะน้ี ดูจะมีปัญหาหมดทั้งสามประการ 
 ในหนังสือ “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวถึง ลักษณะ6 ประการที่พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยพึงมีเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งได้แก่ 1. รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ คือเป็น
เจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอประชาธิปไตยจึงเป็นเป็นอิสระชนที่รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ ไม่ยอม
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจ หรือภายใต้ “ระบบอุปถัมภ์”ของผู้ใด เด็กจะกลายเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็นพลเมือง หรือ
สมาชิกคนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง เมื่อสารมารถรับผิดชอบตนเองได้  2. เคารพสิทธิผู้อื่น ในระบอบ
ประชาธิปไตย ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ จึงมีสิทธิ เสรีภาพ การใช้สิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยจึงต้องมี
ขอบเขต คือใช้สิทธิเสรีภาพได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน และจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 3. เคารพความแตกต่างใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับ และเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ใช้
ความรุนแรงต่อผู้ท่ีเห็นแตกต่างไปจากตนเอง แม้ไม่เห็นด้วย แต่ต้องยอมรับว่าคนอื่นมีสิทธิ ที่จะแตกต่างหรือมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากเราได้ ยอมรับโดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจว่าท าไมเขาถึงเชื่อหรือเห็นต่างจากเรา และไม่ต้อง
พยายามไปบังคับให้คนอื่นมาคิดเหมอืนเรา 4. เคารพหลักความเสมอภาค “พลเมือง” ต้องเคารพหลักความเสมอภาค
และจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือเห็นคนเป็นแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่น และเห็นคนอื่นเท่า
เทียมกับตน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกัน 5. เคารพกติกา 
ประชาธิปไตยต้องใช้ กติกา หรือ กฎหมาย ในการปกครองประเทศ โดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้น แต่
ถึงแม้จะมีกฎหมายหรือกติกา แต่หากประชาชนไม่เคารพหรือปฏิบัติตามกติกาก็หามีประโยชน์อันใดไม่ ระบอบ
ประชาธิปไตยจึงจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เคารพกติกา และยอมรับผลของการละเมิดกติกา 
“พลเมือง” จึงต้องเคารพ “กติกา” และ 6. รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม “พลเมือง” ในระบบประชาธิปไตย เป็นผู้
ตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิ
เสรีภาพตามอ าเภอใจ แล้วท าให้สังคมเส่ือม หรือเลวร้ายลงไป หากเป็นผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยตระหนักอยู่เสมอว่า 
การกระท าของตนย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม “พลเมือง” จึงต้องรับผิดชอบต่อสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 ซึ่งในสังคมไทยนั้น “ความเป็นพลเมือง” ยังไม่มีการท าความเข้าใจให้ตรงกันชัดเจน การใช้ค าว่าประชาชน 
พลเมืองจึงถูกใช้ควบคู่กันเสมอโดยไม่ถูกแยกแยะความหมายและความส าคัญของค าดังกล่าว จากผลส ารวจของ
สถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า "ความเข้าใจต่อค าว่าพลเมือง" จัดท าโดยสถาบัน
พระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ส ารวจความเข้าใจของนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยที่มีต่อค าว่า “พลเมือง”ในเรื่องความหมายและความส าคัญของพลเมือง
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของพลเมือง ในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประมาณ 2,500 คน ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม-1 เมษายน 2554 พบว่า เรื่องความเข้าใจที่มีต่อความหมายของค าว่า 
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พลเมืองนั้น ส่วนใหญ่มีการรับรู้และเข้าใจค าวา่ พลเมืองว่า มีความหมายไม่ตา่งจากค าว่า ประชาชน ส่ิงที่น่าสนใจคือ 
เมื่อพูดถึงพลเมือง ค าตอบส่วนใหญ่มุ่งไปท่ีเรื่องของสถานภาพ ว่า เป็นประชาชน พลเมือง หรือคนทั่วไป มากกว่ามอง 
พลเมือง ในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ดังนั้นการให้การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยอาจบ่มเพาะได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยเป็นการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Formal Education)
และไม่เป็นทางการ (Informal Education) นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยส่ือมวลชนมีบทบาท
ส าคัญยิ่งในการจัดการศกึษาทางการเมืองในความหมายที่กว้างที่สุด กล่าวคือ โดยการหนุนเนื่องระดับข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะและความรับรู้โดยการประเมินนโยบายรัฐอย่างวิพากษ์และโดยการเป็นช่องทางให้สาธารณชนได้ติดต่อส่ือ
ความซึ่งกันและกัน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพส่ือสาธารณะแห่งประเทศไทย ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่  15 มกราคม 
พ.ศ. 2551โดยเป็นองค์กรส่ือสาธารณะที่ไม่แสวงหาก าไรแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โทรทัศน์สาธารณะ 
Thai PBS” ถือก าเนิดภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ส่ือวิทยุโทรทัศน์ตกอยู่
ภายใต้การปกครองที่มาจากการใช้ก าลังทหาร สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ถูกทวงคืนสัมปทานและกลายเป็นส่ือที่หน่วยงาน
รัฐเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ โดยองค์การถูกจัดตั้งขึ้นมาได้โดย นักวิชาการและนักวิชาชีพสายส่ือมวลชนออกมา
เรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ด าเนินการปฏิรูปส่ือ บนพื้นฐานของ “ประโยชน์สาธารณะ” ใต้แนวคิด 
ความเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าไปส่ือสารถึงปัญหา ความต้องการของกลุ่มคน
ต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั่วถึงและ เท่าเทียม รายการนักข่าวพลเมืองของ Thai PBS เป็นรายการที่สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายขององค์การ รายการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในการให้ ส่ือสารเรื่องราวของ ชุมชน สังคม ท่ีผลิตโดยนักข่าวพลเมือง ที่ผ่านการอบรมการเป็นนักข่าวพลเมืองของ 
Thai PBS ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของรายการนักข่าวพลเมืองในการเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้แสดงออก
ทางความคิดสื่อสารถึงปัญหาของตนและน าเสนอต่อสังคม จากข้างต้นเป็นการท าที่อาจส่งผลให้ประชาชนได้เรียนรู้
บทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมหรือชุมชนเปรียบดังเป็นการเรียนรู้ในการมีส่วน
ร่วมด้วยตนเอง ผ่านรายการนักข่าวพลเมือง ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งการเข้า
มามีส่วนร่วมนั้นนับว่าเป็นคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ดังที่นักคิดประชาธิปไตยได้กล่าว
เสมอว่าการได้ปฏิบัติจริงในสถาบันประชาธิปไตย จะช่วยพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ผู้ศึกษาจึงเลือก องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผ่านรายการนักข่าวพลเมืองเพื่อท าการศึกษาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์   การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นในการน าเสนอรูปแบบการน าเสนอ รายการนักข่าวพลเมืองขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในฐานะส่ือสาธารณะ  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่
ตัวเองอยู่อาศัย โดยไม่หวังผลตอบแทน มีประชาชนเป็นผู้มีบทบาทหลัก โดยไม่ใช่พื้นที่ของรัฐ 
 นักข่าวพลเมือง หมายถึง ปัจเจกบุคคล พลเมืองกลุ่มย่อยหรือองค์การขนาดเล็กท าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร 
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์และท าการเผยแพร่ออกไปโดยผ่านส่ือต่างๆ 
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 ส่ือสาธารณะ หมายถึง ส่ือที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนทุกคน โดยมีความเป็นอิสระทั้งจากรัฐและกลุ่ม
ทุน มีความหลากหลาย และความแตกต่างจากส่ือเชิงพานิชย์ ทั้งเนื้อหาที่น าเสนอจะต้องเป็นกลาง สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสนใจของประชาชนทกกลุ่ม ให้ความส าคัญคุณภาพมากกว่าจ านวนผู้ชม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภ พประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการ      
 
วิธี          วิจัย 
 ในการศึกษาผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐม
ภูมิ โดยเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ
นักข่าวพลเมืองและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากคลิปรายการนักข่าวพลเมืองขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ช่วงเวลาออกอากาศระหว่างเดือน มกราคม–มิถุนายน ปี พ.ศ. 2557 
จ านวนทั้งส้ิน 127 ตอน รวมถึงวิเคราะห์เนื้อหาจากคลิปรายการ จ านวน12 ตอน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.
กลุ่มประเด็นทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2. ประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ 3. สังคมและชุมชน 4. การส่งเสริมประชาธิปไตย 
และแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยรายการนักข่าวพลเมืองจ านวน 3 ตอน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ประเด็นและเนื้อหาของรายการนักข่าวพลเมืองที่มีผลต่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
  1.1 ภาพรวมเนื้อหารายการนักข่าวพลเมือง 
   เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลท าให้สามารถรวบรวมตอนที่ออกอากาศของรายการ
นักข่าวพลเมืองเฉพาะเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 จากที่ก าหนดไว้ที่ 1 ปี คือในปี 2557 ทั้งหมด โดยพบว่าแต่ละ
เดือนมีตอนท่ีได้ออกอากาศมีข้อค้นพบดังนี้ 

ประเด็นและเนื้อหา
รายการนักข่าว

พลเมือง 

แนวคดิ 
-  ประชาธิปไตย  
จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2555) 

-  การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมอืง
ราชบัณฑิตยสถาน (2555) และ
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2555) 

-  แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง  
ศรันยุ หมั้นทรัพย์ (2550) 

-  ความเป็นพลเมือง 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) 

 
 

การศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองที่
รายการนักข่าว
พลเมืองน าเสนอ 

560



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ตาราง 1 สรุปการออกอากาศของรายการนักข่าวพลเมือง 
 

เดือน 
ประเด็น 

ไม่พบข้อมูล รวม ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มชาติ
พันธุ ์

สังคมและ
ชุมชน 

การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

มกราคม 2 9 4 8 0 23 
กุมภาพันธ ์ 10 2 7 0 1 20 
มีนาคม 7 7 5 2 0 21 
เมษายน 7 4 9 1 0 21 
พฤษภาคม 3 8 9 1 0 21 
มิถุนายน 8 4 6 0 3 21 

รวม 37 34 40 12 4 127 

  
 จากกการศึกษารายการนักข่าวพลเมอืงชว่งเดือนมกราคม–มิถนุายน พ.ศ. 2557 พบว่ามีทั้งหมด 127 ตอน 
โดยประเด็นที่พบว่ามีมากที่สุดได้แต่ประเด็นสังคมและชุมชนมีจ านวน 40 ตอน ตามด้วย ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
37 ตอน ชาติพันธุ์และคนชายขอบ 34 ตอน การส่งเสริมประชาธิปไตย 12 ตอน ไม่สามารถระบุได้จ านวน 4 ตอน  
 ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าในแต่ละเดือนจะมีจ านวนประเด็นที่น าเสนอแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 
ณ ขณะนั้นจะเห็นได้จากในช่วงเดือน มกราคม 2557 เป็นช่วงที่มีการประท้วงอย่างเข้มข้น มีการประกาศปิดกรุงเทพฯ 
ของกลุ่ม กปปส. ท าให้มีการน าเสนอตอนท่ีเกี่ยวกับการเมืองการส่งเสริมประชาธิปไตย การเมือง การเลือกตั้ง จ านวน 
7 ตอน ซึ่งมากกว่าเดือนอื่นๆ ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเดือนที่จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ แต่
รายการนักข่าวพลเมืองกลับไม่มีการออกอากาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลย แต่เน้นไปที่กลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ
และกลุ่มสังคมและชุมชน ส าหรับในเดือนมีนาคมนั้นสัดส่วนของประเด็นในการน าเสนอ ระหว่างกลุ่มทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ และกลุ่มสังคมและชุมชนมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส าหรับในเดือนเมษายน
นั้น ได้เกิดเหตุการณ์หายตัวไปของของบิลล่ีซึ่งเป็นกระเหรี่ยงปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี ท่ีเรียกร้องสิทธิการท ากินของกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ ท าให้มีการน าเสนอตอนที่เกี่ยวกับบิลล่ีและกระเหรี่
ยงปกาเกอะญออย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้น ตลอดปี 2557 และภายในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวมีการน าเสนอ
เรื่องราวของชาวกระเหรี่ยงปกาเกอะญอถึง 4 ตอน เช่นเดียวกับสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท าให้มีการออกอากาศตอนที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทุกเดือน โดยมุ่งไปที่ประเด็น
สันติภาพ การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
จังหวัดเชียงราย ท่ีส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหาย รายการนักข่าวพลเมืองจึงได้มีการออกอากาศ 
ในประเด็นภัยพิบัติแผ่นไหวนี้ ของชาวบ้านแม่สรวยที่มีความกังวลถึงความปลอดภัยและพยายามจะส่ือสารถึงความ
กังวลต่างๆ ผ่านรายการ ทั้งนี้หลังจากที่มีการปฏิวัติในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คสช. ท าให้ประเด็นในการออกอากาศเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย การเมือง หรือการเลือกตั้ง ลดลงและไม่มีการ
ออกอากาศเลยในเดือนมิถุนายน 
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 นอกจากนี้ในหลายๆ ตอนพบว่า เป็นการน าเสนอของกลุ่มเครือข่ายหรือกลุ่มภาคประชาสังคม ต่างๆ เช่น
เครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมที่เข้ามามีส่วนร่วมในตอนที่เกี่ยวกับเหรี่ยงปกาเกอะญอ กลุ่ม
พลเมืองเชียงใหม่ที่พยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.ปกครองตนเอง กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในตอนจุดเทียน
สันติภาพ กลุ่มรักษ์อันดามันที่มีส่วนในการจัดท าในตอนที่เกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในภาคใต้และกลุ่มเครือข่าย
ผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่มีส่วนในการผลิตรายการในตอนที่เกี่ยวกับผู้หญิงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ล้วนท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้นในการน าเสนอผ่านองค์กรภาคประชาสังคม
ต่างๆ เหล่านี้อาจช่วยส่งเสริมหรือจุดประกายให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมหรือความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับ
ภาคประชาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับตนหรือที่ตัวเองสนใจเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาของสังคมโดยรวม โดยการท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความรับผิดชอบของเครือข่ายหรือองค์กรเพื่อส่วนรวมเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
การมีจิตส านึกของการเป็นพลเมือง  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า โครงสร้างของแต่ละตอนของรายการนักข่าวพลเมือง จะประกอบไปด้วย นักข่าวพลเมือง 
ชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน แต่มีข้อสังเกตคือในประเด็นที่มีความขัดแย้งในเรื่องของ
ทรัพยากรนั้นจะพบว่าไม่มีคู่กรณี ท าให้ไม่มีความรอบด้านและไม่ได้เกิดการอภิปราย เช่นในกรณีหากเกิดข้อพิพาท
ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐหรือกลุ่มธุรกิจรายการจะน าเสนอเฉพาะฝ่ายชาวบ้าน เช่นตอนเหมืองเชียงคาน ล าห้วย
เปล่ียนสี 
  1.2 ประเด็นของรายการนักข่าวพลเมือง 
   ประเด็นที่รายการนักข่าวพลเมืองน าเสนอจากการพิจารณาของผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้อ้างอิงและปรับประเด็นจากแผนการจัดท ารายการของ Thai PBS ในปี 2557 ดังนี ้
   กลุ่มที่ 1 ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
    เป็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีการจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรม ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง 
ชาวบ้านกับกลุ่มธุรกิจ หรือชาวบ้านกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ รวมถึงนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
มีการเล่าถึงความเป็นอยู่ดั้งเดิมก่อนการเข้ามาของกลุ่มธุรกิจหรือภาครัฐทั้งโครงการท่ีเกิดขึ้นแล้วหรือมีแนวโน้มว่าจะ
ถูกจัดท าขึ้น เช่นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่ดินของรัฐกับชาวบ้าน ปัญหาการท าเหมืองแร่ การสร้างบ่อก๊าซ การสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน การสร้างเขื่อน เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงของภูมิประเทศ 
ประเด็นทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมถูกน าเสนอทั้งหมด 37 ตอน โดยเป็นการขับเคล่ือนของพลเมืองในการผลักดันใน
ประเด็นต่างๆ เพื่อส่ือสารถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับการแก้ไขหรือส่ือสารเพื่อปกป้องชุมชนของตนและ
ต้องการให้ภาครัฐหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเรียกร้องของตน เช่น ตอนชะตากรรมร่วมเขื่อนแม่ขาน ตอน ล า
ห้วยเปล่ียนสี เป็นต้น 
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ 
    เป็นการบอกเล่าถึง วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ปัญหา สิทธิพลเมืองของชาติพันธุ์ การ
ส่งเสริมให้มีการยอมรับอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ต่างๆ ปัญหาของคนชายขอบ คนด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งส้ิน 34 
ตอน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาอย่าง
ยาวนาน และกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ ต่างมีความต้องการในการเรียกร้องสิทธิ 
สวัสดิการ การยอมรับในอัตลักษณ์ของกลุ่มตนอย่างเท่าเทียม เช่น ตอนวันแรงงานข้ามชาติ ตอนพิธีฤาษี เลตองคุ 
เป็นต้น 
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   กลุ่มที่ 3 สังคมและชุมชน  
    เป็นการน าเสนอเรื่องของบุคคลหรือกลุ่มชาวบ้านในชุมชน ที่มีการคิดแก้หรือน าเสนอปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน เช่นปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดล้อม คือการที่ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ หรือการที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชน การช่วยเหลือกัน การจัดกิจกรรมเพื่อและเปล่ียน ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
จ านวน 40 ตอน เช่น ตอนนาดอนโมเดลตอนซ่อมบ้านผู้ประสบภัย เป็นต้น 
   กลุ่มที่ 4 การส่งเสริมประชาธิปไตย   
    เป็นกลุ่มที่น าเสนอการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การปฏิรูป
การปกครอง การมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย การจัดเวทีพูดคุยถึงทางออกทางการเมือง โดยระหว่างเดือน
มกราคม–มิถุนายน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยถูกน าเสนอน้อยที่สุดผ่านรายการนักข่าวพลเมือง โดยมี
ทั้งหมด 12 ตอน จากทั้งหมด 127 ตอน ซึ่งส่วนมากถูกน าออกอากาศในเดือนมกราคม ซึ่งในเดือนมกราคมนี้เป็น
เเดือนที่มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง คือมีการประท้วงของกลุ่ม กปปส. ที่สร้างกระแสปฏิรูปประเทศและมี
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ท าให้เนื้อหา ท่ีน าเสนอภายใต้ประเด็นน้ี จะน าเสนอถึงการขอให้ยุติการใช้ความรุนแรง
ของทุกฝ่ายและเรียกร้องให้ทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เช่นในตอนจุดเทียนสันติภาพ ตอน
จุดเทียนปัตตานีและ ในตอนบางแสนรามานอกจากนี้ ยังได้มีการน าเสนอ ตอนพลเมืองเชียงใหม่ปฏิรูป ในเดือน 
เมษายน โดยนักข่าวพลเมือง ม.พะเยา ที่น าเสนอ การจัดเวทีเสวนาของเครือข่ายชุมชนและประชาสังคมในเขต
ภาคเหนือ 15 จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายอ านาจแก้ไขวิกฤตการณ์ทากการเมืองที่แย่งชิงพื้นที่อ านาจขึ้น 
เพื่อเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจบริหารจากส่วนกลางลงสู่ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการบริหาร 
งบประมาณ เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่งคง 
 2. ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์รายการนักข่าวพลเมือง 
  จากการวิเคราะห์เนื้อหารายการนักข่าวพลเมือง จ านวน 12 ตอน เมื่อแบ่งออกเป็นประเด็นทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย ตอนเหมืองเชียงคาน ตอนหมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ และตอนอู่ต่อเรือหัวโทง ในเรื่องความ
เป็นประชาธิปไตยจะสะท้อนถึง ความไม่เสมอภาคของการใช้กฎหมายของภาครัฐ หรือการใช้อ านาจของรัฐโดยไม่ฟัง
เสียงประชาชน เสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น เสรีภาพในการย้ายที่อยู่อาศัย ส าหรับด้านการเมืองภาค
พลเมืองนั้น จะสะท้อนถึง อ านาจในทางปฏิบัติ คืออภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การใช้ข้อเท็จจริง
เคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ในส่ิงที่ตนเองต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาหรือเพื่อยับยั้งก่อนท่ีจะเกิดปัญหา ความแตกต่างของวิถีชุมชนก่อนและหลังหากมีนโยบาย โครงการของ
รัฐหรือเอกชนเข้ามาในพื้นที่ ด้านอ านาจทางความคิดและทัศคติ ที่ตระหนักว่าเป็นหน้าที่มีเป็นความรับผิดชอบต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดทางออกบางอย่าง ส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
จะท้อนให้เห็นถึง การเคารพกติกาคือจะไม่ท าส่ิงใดที่ผิดต่อกฎหมายรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ประเด็นชาติพันธุ์และคนชายขอบ ได้แก่ ตอนบทเรียนผู้เสียหาย 3 จังหวัด ตอนคนรุ่นใหม่กับแรงงาน
ข้ามชาติ และมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกสะท้อนในประเด็นนี้  คือ น าเสนอถึงความเสนอ
ภาคของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ความไม่เสมอภาคของการใช้กฎหมาย การเคารพในความแตกต่าง แม้จะชาติพันธุ์ 
หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น ส าหรับในเรื่องของการเมืองภาคพลเมือง
นั้นได้แสดงให้เห็นถึงทั้ง 3 อ านาจของพลเมือง คือ อ านาจทางด้านความรู้ ในเรื่องของอ านาจรัฐ อ านาจทางด้านใน
การปฏิบัติ กล่าวคือการพยายาม อธิบายถึงที่มาที่ไปของปัญหาโดย เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และอ านาจทาง
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ความคิดและทัศคติที่เครือข่ายกลุ่มภาคประชาสังคม ท่ีมีทัศคติในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม ส าหรับ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้สะท้อนการเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค กา ร
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
  ประเด็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ได้แก่ ตอนจุดเทียนสันติภาพ ตอนประชาชนคือคนกลาง และตอน
ปฏิรูปประเทศปฏิรูปประกันสังคม หลักประชาธิปไตยที่พบ คือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือกตั้ง  
อ านาจของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชนในการเลือกตั้ง และการมีส่วนในการตรากฎหมาย รวมถึงการมีเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสันติ ความเสมอภาคทางการเมือง และการเสรีภาพในการออกความคิดเห็น ซึ่งความเป็น
ประชาธิปไตยที่น าเสนอนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทในขณะนั้น เช่นช่วงเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง จะน าเสนอว่า
การเลือกตั้งเป็นหนทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย หรือช่วงก่อนการเลือกตั้ง จะน าเสนอประโยชน์ของการ
เลือกตั้ง หรือในช่วงกระแสปฏิรูปประเทศมีการน าเสนอเรื่อง การปฏิรูปการกระจายอ านาจ การปฏิรูปการศึกษา โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย ส าหรับเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองนั้นได้แสดงให้เห็นถึงอ านาจความรู้
ความเข้าใจเรื่องของประชาธิปไตย อ านาจในการปฏิบัติ คือสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและ
ด าเนินกาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง อ านาจทางความคิดและทัศคติในการที่แสดงออกว่า การที่ประเทศ
เกิดความขัดแย้ง เกิดความรุนแรง ไม่อยู่บนวิถีของประชาธิปไตยนั้น จ าเป็นต้องแสดงออกถึงความคิดเห็น เพื่อให้เกิด
แรงสู่สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีทัศคติในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองและยังเป็นการรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม  
  ในขณะที่ประเด็นสังคมและชุมชน นอกจากจะพยายามผลักดันประเด็นของกลุ่มตัวเองแล้วยัง บอก
เล่าถึงการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างชัดเจนได้แก่ ตอนเฝ้าระวังเขื่อนแม่
สรวย ตอนซ่อมวัดรับพรรษา และตอนความปลอดภัยจากรถทัวร์ หากพิจารณาด้วยหลักประชาธิปไตยแล้วจะสะท้อน
ให้เห็นถึงเสรีภาพในการแสดงทางความเห็นหากเกิดปัญหาหรือต้องการให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขที่เป็นเรื่อง
สาธารณะ และความไม่เสมอภาคในการใช้กฎหมายส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น สะท้อนให้
เห็น การพึ่งตนเองได้ไม่ได้รอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้น และยังรวม  งการมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน  ในด้านอ านาจของพลเมืองที่จะส่งผลให้การเมืองภาคพลเมืองประสบความส าเร็จนั้น จะประกอบไปด้วย 
อ านาจในการปฏิบัติและอ านาจทางความคิดและทัศคติ คือสามารถอภิปรายถึงข้อเท็จจริง ที่มาที่ไปเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือให้บรรลุในส่ิงที่ตนเองต้องการและมีทัศคติที่มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน  
 
อภิปรายผล 
 จากข้อสังเกตของผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาที่สะท้อนหลักประชาธิปไตยที่พบนั้น จะเป็นเรื่องเสรีภาพในการ
เลือกตั้ง อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ จะพบในประเด็นการส่งเสริมประชาธิปไตย 
แต่ในทุกประเด็นจะพบปัญหาเรื่องความเสมอภาคทางกฎหมาย คือเกิดความไม่เท่าเทียมในการใช้กฎหมายของรัฐ 
รวมถึง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมทั้ งในระดับชุมชนและในระดับประเทศและ
เสรีภาพในการย้ายที่อยู่ ในตอนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ท าให้ประชาชนตัดสินใจในการเคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ได้แก่ เรื่องการรับผิดชอบ การ
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พึ่งตนเองได้ การเคารพความแตกต่าง การเคารพกติกา เรียกร้องความเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับผิดชอบ
หรือการมีส่วนร่วมในสังคมตามหลักความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะถูกพบในทุกประเด็นส าหรับในเรื่อง
อ านาจของพลเมือง ที่เป็นพลังทางการเมืองภาคพลเมือง ที่ประกอบไปด้วย อ านาจความรู้ ในเรื่องของการเมือง 
ประชาธิปไตย อ านาจในการปฏิบัติ คือทักษะการคิด การอภิปรายอย่างมีเหตุผล การใช้ข้อมูลข้อเท็จ จริงและการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง และอ านาจของความคิดและทัศคติของพลเมือง ที่หมายถึงการมีทัศคติและแนวโน้ม
ความคิดตามวิถีประชาธิปไตย เช่นการยอมรับความขัดแย้ง การเคารพสิทธิผู้อื่นและการมีส่วนร่วมนั้น พบว่าในทุก
ประเด็นนั้นจะพบ อ านาจในการปฏิบัติและอ านาจความคิดและทัศคติของพลเมือง แต่อ านาจความรู้เรื่องความเข้าใจ
เรื่องการเมืองนั้นจะพบในประเด็นชาติพันธุ์และคนชายชอบ ประเด็นสังคมและชุมชนและประเด็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตย แต่ไม่พบว่าได้มีการน าเสนอในตอนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เมื่อพิจารณาด้วยหลักการส่ือสาธารณะ
แล้วจะพบว่าในแต่ละประเด็นล้วนน าเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ จากความรู้ที่สอดแทรกในการน าเสนอปัญหาหรือ
ท าอย่างไรในการแก้ปัญหารวมถึงการเป็นต้นแบบในการน าเสนอการผลักดันประเด็นให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ความช่วยเหลือ ไปจนถึง นโยบายหรือกฎหมาย ในเรื่องของพื้นที่สาธารณะ รายการได้เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนร่วมได้ สามารถแสดงออกความคิดเห็นของตน ถึงปัญหาที่เป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
 แม้ว่ารายการนักข่าวพลเมืองจะน าเสนอเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยจะมีจ านวนน้อยที่สุด โดยเฉพาะ
หลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในเดือน พฤษภาคม 2557 ท าให้ในเดือนมิถุนายน ไม่พบว่ารายการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือการเมือง แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นอื่นๆ ล้วนสอดแทรก หลักการประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมือง และการเมืองภาคพลเมืองเอาไว้ โดยนักข่าวพลเมืองหรือองค์การภาคประชาสังคม ที่น าเสนอใน
แต่ละตอนของรายการนั้น มีการน าเสนอเพื่อผลักดันวัตถุประสงค์ หรือคาดหวังให้เกิดการเปล่ียนแปลง ของกลุ่มให้
บรรลุผ่านวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปจากผลกระทบที่ได้รับหรืออาจจะได้รับ ซึ่งในแต่ละประเด็นจะมีความชัดเจนตาม
หลักการโดยขึ้นอยู่กับบริบทของประเด็นน้ันๆ  
 ทั้งนี้ผู้วิจัย พบว่า ความเป็นพลเมืองในรูปแบบที่รายการนักข่าวพลเมืองได้น าเสนอนั้นจะเป็นในรูปแบบ
ของการเมืองภาคพลเมือง คือพลเมืองใช้พื้นที่ของรายการนักข่าวพลเมือง เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยในประเด็น
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ประเด็นชาติพันธุ์ และประเด็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นการส่ือสารให้เห็นถึงปัญหา
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมา ผ่านข้อเท็จจริงบนบริบทที่ตัวเองประสบปัญหา
อยู่ เพื่อตีแผ่ออกไปยังสังคมเป็นการพยายามใช้พื้นที่ของรายการให้ได้มาซึ่งการเปล่ียนแปลง โดยให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์เพื่อเป็นแรงผลักดันท่ีส่งผลถึงหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องให้ออกมาในรูปข้อตกลง กฎหมายหรือนโยบายตามมา 
คือเป็นการเมืองภาคพลเมืองผ่านการส่ือสารบนส่ือหลัก ในขณะที่ประเด็นสังคมและชุมชนนั้นนอกจากมีความ
พยายามในการผลักดัน ประเด็นของตนเองแล้วยังได้น าเสนอวิธีในการจัดการตนเอง การลงมือแก้ปัญหาเท่าที่ท าได้
หรือการสามารถปรับตัวอย่างไร เพื่อให้สังคมหรือชุมชนคงวิถีชีวิตของตัวเองต่อไปได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 
ของสังคม เศรษฐกิจ อันแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาของรายการนักข่าวพลเมืองแล้วพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองคือเป็นการให้การเรียนรู้ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิมีเสียงในสังคม รายการ
นักข่าวพลเมืองเป็นต้นแบบในลักษณะของการเมืองภาคพลเมืองคือการส่ือสารโดยใช้พื้นที่ของรายการนักข่าว
พลเมืองในการเคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้าน กฎหมาย หรือนโยบายตามมา โดยแสดงถึงการมีส่วน
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ร่วมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ณ นคร (2554) ที่พบว่าความส าเร็จของขบวนการทางสังคมผ่านการใช้พื้นที่
ส่ือในยุทธศาสตร์การสร้างพลัง ในการต่อรองอ านาจกับตัวแทนหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจระบบการเมือง แม้ว่าจะไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่ือสารในพื้นที่สาธารณะเท่านั้น ยังมีเงื่อนไขส าคัญคือขบวนการฯเคล่ือนไหวกรอบ
โครงอะไรในการท าให้ประเด็นที่น าเสนอเป็นที่สนใจของสาธารณชน แต่จุดเริ่มต้นนั้นมาจากเงื่อนไขการได้รับการ
อบรมจากทีมงานของรายการนักข่าวพลเมืองของ Thai PBS และรายการนักข่าวพลเมืองนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่หรือ
รายการในการน าเสนอทางออกและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ของขบวนการฯ ของกรณีศึกษาในงานวิจัย ซึ่งในการ
ตัดสินใจเป็นนักข่าวพลเมืองหรือมีส่วนในการผลิตรายการนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมผ่านการส่ือสาร โดยน าเสนอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองที่เป็นการปลูกฝังค่านิยมผ่านการฝึกฝน การปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเนื้อหาของ
รายการน้ันทันต่อเหตุการณ์สามารถเป็นบทเรียนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมขณะนั้น ซึ่ง
เป็นการสะท้อนถึงความเป็นพลเมืองผ่านตอนต่างๆ ของรายการนักข่าวพลเมืองซึง่เป็นส่ือหลักในสามมิติ คือนอกจาก
จะน าเสนอในลักษณะการเมืองภาคพลเมืองซึ่งการเมืองภาคพลเมืองนี้มีลักษณะของแนวคิดความเป็นพลเมื องใน
ระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ น าเสนอการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของบ้านเมือง เช่น การมีส่วนร่วมในการ
ร่างกฎหมาย พ.ร.บ จังหวัดจัดการตนเอง พ.ร.บ ประกันสังคม รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือการพัฒนาตนเองทั้ง ในระดับ ชุมชน สังคม ไปจนถึงการเมืองระดับประเทศ นอกจากนี้ยัง
สอดแทรกการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การเคารพความแตกต่าง เสรีภาพในการแสดงออกความ
คิดเห็น เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. รายการควรน าเสนอรายการให้มีความดึงดูดและน่าสนใจ โดยที่กลุ่มคนทุกวัยสามารถรับชมได้ 
 2. ในการน าเสนอแต่ละตอนหากเป็นกรณีที่มีข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐกับประชาชนควรให้มีการน าเสนอจากทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการอภิปราย อย่างเป็นกลางและได้ข้อสรุปที่มี
ความคิดเห็นร่วมกัน 
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NBUS064: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
EFFECTS OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AND BRAND EQUITY ON 
PURCHASE DECISION OF THE CONSUMER PACKAGED RICE IN NONTHABURI 
PROVINCE 
 
สมบูรณ์  ภุมรินทร์ 1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ์ 2 
1 นักวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้ามีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวม โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงพหุ และสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพสมรส 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อข้าวหอมมะลิมากที่สุด ความถี่ในการเลือกซื้อ
ข้าวสารเดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณในการซื้อ จ านวน 5 กิโลกรัม สาเหตุเลือกซื้อทดแทนข้าวเก่าที่หมดไป ตราสินค้าที่
เลือกซื้อหงส์ทอง ประเด็นส าคัญในการเลือกซื้อ ข้าวสะอาดไม่มีสารปนเปื้อน และสถานที่ในการเลือกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในห้างสรรพสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ข้าวสารบรรจุถุง ในด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากมีผลสูงสุด รองลงมาการตลาดเชิงกิจกรรม การส่งเสริมการขาย
และการโฆษณา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสาร
บรรจุถุงนั้น พบว่า ในด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ มีผลสูงสุด รองลงมา ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า และสุดท้ายด้าน
ความเชื่อมโยงตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง 
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Abstract 
 The objective of this research is to study “Effects of Integrated Marketing Communications and 
Brand Equity on Purchase Decision of the consumer packaged rice in Nonthaburi Province” The data 
gathering process for this study uses questionnaires collected from people who live in Nonthaburi by 
convenience sampling with the sample of 400 respondents.  The statistical analysis used for this study 
includes descriptive statistics–percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, 
and multiple regression with significance level at .05. 
 The study found that respondents are mostly female aged between 31–40 years old, had 
completed their bachelor’s degrees, earn monthly salary of 15,001–30,000 Baht, work as private 
company officers and married. Most people who bought packaged rice chose jasmine rice, and often 
buy 5 kg once a month when needed. The brand that most people buy is Hong Thong, because it has no 
contaminants. They often buy in the supermarket and shopping malls. The results of the hypothesis 
testing found that integrated marketing communications impact the purchase of rice package, especially 
word of mouth followed by events and experiences, sales promotion and advertising with a statistical 
significance level at .05. Brand equity that impacts the purchase of packaged rice is mainly perceived 
quality, followed by brand awareness and brand associations, with a statistical significance level at .05. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Brand Equity, Packaged Rice Purchase Decision 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ข้าว เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศใน
ปัจจุบันการปลูกข้าวในประเทศไทย คงมีเพียงข้าวเมล็ดป้อมที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ขณะที่ข้าวเมล็ดยาว พบมากในภาคใต้และภาคกลาง ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ปลูกข้าว คิดเป็น 45% ของพื้นที่ เพาะปลูกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุด
ของโลก รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือ ที่พื้นที่เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25% (“สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย”. 
ม.ป.ป.) 
 ปัจจุบันการซื้อข้าวของคนไทยได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคยซื้อข้าวครั้งละจ านวนมากๆ จากจ านวน
กระสอบ (50-100 กิโลกรัม) หรือจ านวนถัง (15 กิโลกรัม) เปล่ียนมาเป็นการซื้อข้าวสารบรรจุในถุง (5 กิโลกรัม) มาก
ขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และขนาดของครอบครัวที่เล็กลงจากการส ารวจส ามะโนประชากร ในปี 2523 จาก
ประชากร จ านวน 5.2 คนต่อครัวเรือน เหลือ 3.8 คนต่อครัวเรือน ในปี 2543 และในปี 2553 เหลือเพียง 3.8 คนต่อ
ครัวเรือน (“ส ามะโนประชากรและเคหะ”. ม.ป.ป.) และตัวเลขจากการส ารวจพบการบริโภคข้าวของคนไทยลดลงจาก
สมัยก่อนที่คนไทยกินข้าวในอัตราเฉล่ีย 110-120 กิโลกรัมต่อคนต่อปีลดลงเหลือ 90-100 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและ
ล่าสุดลงลงเหลือราวๆ 80-90 กิโลกรัมต่อคนต่อป ี
 จากสถานการณ์การแข่งขันที่สูงเพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคข้าวที่ลดลง ท าให้การแข่งขันใน
ธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง มีการปรับเปล่ียน กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท าให้ปัจจุบัน
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ตราสินค้าต่างๆ เปล่ียนมาให้ความส าคัญ กับคุณค่าของตราสินค้า มากยิ่งขึ้น เพื่อส่ือสาร ตราสินค้าให้ ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้ในตราสินค้า ของตนมากที่สุด และผลิตภัณฑ์ของตน อยู่เหนือคู่แข่ง จึงเกิดแนวคิด ในเรื่องของ คุณค่าของ
ตราสินค้า (Brand Equity) คือ ตราสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่า เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภค มีทัศนคติที่ดี ต่อ
คุณสมบัติของสินค้า และชื่นชอบต่อตราสินค้านั้น ซึ่งจะน าสู่ ความภักดี ในสินค้าและตราสินค้านั้น และใช้กลยุทธ์ 
การส่ือสารทางการตลาดต่างๆ ช่วยเพิ่ม คุณค่าตราสินค้า ของตน ให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง เหนือคู่แข่งขัน 
เนื่องจากคุณค่าตราสินค้าเป็นซึ่งที่ส าคัญ ซึ่งหากผู้บริโภค มีการรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้า และมีความรู้สึกที่ดี ผู้บริโภค
ก็จะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ สินค้านั้น แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าคู่แข่งขันก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการน าเอา
แนวคิดในการใช้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่จะช่วยส่ือสารตราสินค้าและรับรู้คุณค่าตราสินค้าให้กับ
ผู้บริโภค ได้รู้จักสินค้าและ น าไปสู่การสร้าง ความคุ้นเคย ความเชื่อมั่น ในตราสินค้า โดยส่ือการตลาด ที่นิยมใช้ 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การสื่อสารแบบปากต่อปากและการโฆษณา เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษา การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุร ี
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวจิัย 
 
 
 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การตลาดเชิงกิจกรรม 
- การส่ือสารแบบปากต่อปาก 

การตัดสิน 

ใจซื้อข้าวสารบรรจุถงุ 

คุณค่าตราสินคา้ 
- การตระหนักรู้ในตราสินค้า 
- ความเชื่อมโยงตราสินค้า 
- การรับรู้ถงึคุณภาพ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภค ใน
จังหวัดนนทบุร ี
 2. คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เป็นลูกค้าที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุง ในจั งหวัดนนทบุรี จ านวน 
1,173,870 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน. 2557) แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุงได้ จึง
ค านวณจากประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุงในจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ านวน 400 คน ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณของ ยามาเน่ 
(Yamane. 1967) ก าหนดขอบเขตความคาดเคล่ือน 0.05 ที่มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 โดยยอมให้มีค่า
ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตรา
สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการรวบรวมข้อมูล กระท าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน าการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธีจากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
มาได้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  -  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31–40 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001–30,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน สถานภาพสมรส พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ข้าวหอมมะลิมากที่สุด ความถี่ในการเลือกซื้อข้าวสาร เดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณในการซื้อจ านวน 5 กิโลกรัม สาเหตุ
เลือกซื้อ ทดแทนข้าวเก่าที่หมดไป ตราสินค้าที่เลือกซื้อหงส์ทอง ประเด็นส าคัญในการเลือกซื้อ ข้าวสะอาดไม่มีสาร
ปนเปื้อน และสถานท่ีในการเลือกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า  
  -  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้าวสารบรรจุถุง พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวม อยู่ระดับมาก ได้แก่ การส่ือสารแบบปากต่อปาก การ
ส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ตามล าดับ  
  -  การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ข้าวสารบรรจุถุง พบว่า ความคิดเห็นต่อการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้า ในภาพรวม อยู่ระดับมาก ได้แก่ ด้านการคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านการรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ ด้าน
การเชื่อมโยงตราสินค้า ตามล าดับ  
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  -  การตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้สอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
ต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงอยู่ในระดับมาก  
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ส าหรับองค์ประกอบของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่

มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าข้าวสารบรรจุถุง 
 

 
B S.E. β t sig 

ค่าคงที ่ 1.790 .198 
 

9.023 .000 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ      
การโฆษณา .113 .047 .111 2.402 .017 
การส่งเสริมการขาย .148 .052 .167 2.861 .004 
การประชาสัมพันธ ์ .051 .059 .055 .854 .393 
การตลาดเชิงกจิกรรม .193 .053 .211 3.668 .000 
การส่ือสารแบบปากต่อปาก .249 .047 .293 5.269 .000 
R2 =0.336 ; Adjust R2 = 0.327 ; F =39.810 ; Sig < .05  
ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อ 

 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ส าหรับองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าข้าวสารบรรจุถุง 
 

 
B S.E. β t sig 

ค่าคงที ่ .780 .178 
 

4.389 .000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ   
 

  
การตระหนักรูใ้นตราสินค้า .229 .057 .224 4.054 .000 
ความเชื่อมโยงตราสินคา้ .228 .062 .221 3.673 .000 
การรับรู้ถึงคุณภาพ .279 .057 .288 4.880 .000 

R2 =0.427 ; Adjust R2 = 0.423 ; F =98.542 ; Sig < .05  

ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อ 

 
 ผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ข้าวสารบรรจุถุง มากที่สุดคือ การส่ือสารแบบปากต่อปาก รองลงมา การตลาดเชิงกิจกรรม ล าดับถัดมา การส่งเสริม
การขาย และอันดับสุดท้าย การโฆษณา ส าหรับ การประชาสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ส่วน
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ด้านคุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง มากที่สุดคือ การรับรู้ถึงคุณภาพ รองลงมา การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า และอันดับสุดท้าย ความเชื่อมโยงตราสินค้า 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิง
กิจกรรม และ การส่ือสารแบบปากต่อปากส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง เนื่องจาก ผู้ผลิตได้ให้
ความส าคัญ ในการน าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดต่างๆที่มอียู่มาใช้ในการประสมประสานกันอย่างเหมาะสมท าให้
ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารจากหลายๆ ช่องทางน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Armstrong; & Kotler (2007) และเสรี วงษ์มณฑา (2542) มองว่าการส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือ การท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โดยผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก มีผลสูงสุด รองลงมา การตลาดเชิง
กิจกรรม และการโฆษณา เป็นอันดับสุดท้าย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
  1.1 ด้านการโฆษณาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ท้ังนี้เนื่องจาก การโฆษณานั้นเป็นการ
แจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภค ซึ่งมีหลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดที่ชั้นวาง,ทางโทรทัศน์,วิทยุและ
หนังสือพิมพ์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย จิลมิกา 
เจริญทนัง (2555) เรื่อง “การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทาน” พบว่า การสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
  1.2 ด้านการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก การส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในทันทีและในระยะเวลาส้ัน โดยใช้
ส่ือต่างๆ ได้แก่ ลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ, การแจกคูปองส่วนลด, การแจกสินค้าตัวอย่าง  
เป็นส่ิงจูงใจให้เกิดการทดลองซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.ชัชฎา อัครศรีวร 
ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต ดร.จารุวัส หนูทอง ดร.ภัทรธิรา ธีรสวัสดิ์  และดร.กฤชณัท แสนทวี (2554) เรื่อง”การวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาข้าวบรรจุถุงเพื่อ
สุขภาพ” พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการส่งการขาย โดยควรให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และงานวิจัย
ของ จันทร์จิรา กล่ินมาลี (2554) เรื่อง “เครื่องมือส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเนื้อสัตว์แช่เย็นจาก
ไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเนื้อสัตว์เย็นจากไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
กรุงเทพ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมแสดงการประกอบอาหารด้วยเนื้อสัตว์ 
  1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขา้วสารบรรจุถุง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าการท าประชาสัมพันธ์ไม่ได้ท าเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอและขาดความต่อเนื่อง  
จึงอาจส่งส่งผลให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ได้เต็มที่ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญชลี  
สังขรัตน์ (2554) “การรับข้อมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบการด าเนินชีวติที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”พบว่าการส่ือสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
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  1.4 ด้านการตลาดเชิงกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมเป็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เป็นส่ิงที่
สามารถดึงดูดผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้สัมผัสกับสินค้าโดยตรง เช่นการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ 
ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม,การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญชลี สังขรัตน์ 
(2554) “การรับข้อมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”พบว่าการส่ือสารการตลาดด้านการการตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
  1.5 ด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก พบว่าผู้บริโภครับส่ือจากการบอกต่อจากเพื่อน ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในคุณภาพของข้าวถุง ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ
คลินิกศัลยกรรมความงามเมโกะคลินิก” พบว่าการส่ือสารการตลาดด้านปากต่อปากเป็นจุดแข็งในการท าให้เมโกะ
คลินิกบรรลุเป้าหมายทางการตลาด 
 สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า 1) ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า 2) ด้านการรับรู้คุณภาพ และ 3) ด้านความเชือ่มโยงตราสินค้า ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง เนื่องจากผู้ผลิตข้าวถุง มีการน าเสนอเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า ให้ผู้บริโภคได้รับรู้
และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้าและคุ้นเคยกับตราสินค้า ผล
การศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด ของ Schmidt; & Lodlow (2002) ที่กล่าวว่าตราสินค้าเป็นจุดรวมของเหตุผลและ
อารมณ์อันเป็นสาเหตุของการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้มีผลสูงสุด 
รองลงมาด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า และด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
  2.1 ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริโภคมีการค านึงถึงการรับรู้คุณภาพโดยรวมของข้าวสารบรรจุถุง ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยพบว่า
ผู้บริโภคจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนและส่ิงเจือปน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อข้าวสาร ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด ของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การรับรู้ใน
คุณภาพ คือ กระบวนการที่ผู้บริโภคท าการเลือกสรร จัดระเบียบและตีความส่ิงกระตุ้นนี้ได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง
ห้าและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารักษ์ วงษ์เจริญ (2556) “คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore มีข้อมูลฉลากอาหาร โดยเฉพาะวัน/
เดือน/ปี หมดอายุระบุไว้ชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นควรเพื่อความเข้าใจในด้านการรับรู้คุณภาพี่ดีของตราสินค้าให้มีความ
ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ดีแล้วก็จะเกิดผลที่ตามมาคือเกิดความภักดี และงานวิจัย
ชอง นายพิชัย นิรมานสกุล (2550) “การรับรู้มิติสัมผัสและความภักดีต่อตราสินค้า ดอยค า ของมูลนิธิโครงการหลวง”
พบว่ามีการรับรู้ว่าสินค้า“ดอยค า” มีรสชาติที่เป็นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีมากที่สุด เป็นล าดับแรก อาจเป็นเพราะ
ชื่อเสียงของสินค้า”ดอยค า”ในเรื่องของความสด สะอาด และปลอดภัย รวมถึงการที่สินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่
ทันสมัย มีการควบคุมการใช้ปุ๋ย และยาในระบบการปลูก และการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตที่น า
ออกจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคและซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะปลอดภัยไร้สารพิษเจือปนและงานวิจัยของ ศศินภา  
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เลาหสินณรงค์ (2557) “คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ 
และการตัดสินใจซื้อ”สินค้าแบรนด์เนมแท้ พบว่า สินค้าแบรนด์เนมแท้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ทนทานและมีอายุการ
ใช้งานนาน 
  2.2 ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและและรับรู้นึกถึงตราสินค้านั้นได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพ เป็นสาเหตุท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Aaker (1991) การรู้จักตราสินค้า คือการที่ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าตราสินค้านั้นมีความแตกต่างจากตราสินค้า
อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการท่ีลูกค้าสามารถจดจ าการท างานของตราสินค้าได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารักษ์ วงษ์
เจริญ (2556) “คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore” พบว่า จดจ า 
รูปโล้โก้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore ได้ ดังนั้นควรให้ความส าคัญของการรับรู้ในตราสินค้าโดยการโฆษณา
เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้มากยิ่งขึ้นและเป็นการตอกย้ าแบรนด์ของตนเอง และงานวิจัยของ ณัฐวิภา พรภักดีเทวะนุกูล 
(2554) “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้โทรศัพท์ระบบ 3G ของ AIS ในกรุงเทพมหานคร”พบว่ามีการ
รู้จักตราสินค้ากับความตั้งใจเลือกซื้อโทรโทรศัพท์ระบบ 3G มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง  
  2.3 ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น 
ท าใหรู้้สึกมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารักษ์ วงษ์เจริญ (2556) 
“คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore พบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Blackmore ท าให้รู้สึกสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ดังนั้นควรเพิ่มความสามารถหรือรักษาความสามารถใน
การเชื่อมโยงในตราสินค้าเข้ากับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคนึกจากความทรงจ าได้ง่าย และระลึก
ถึงตราสินค้าโดยจดจ าตราสัญลักษณ์ของบริษัท 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. จากการศึกษา พบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า  ต้องมีการโฆษณาที่มีความ
ทันสมัยและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น การติดป้ายโฆษณาตามชั้นวางของ การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ 
นิตยสาร การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ ์
  2. จากการศึกษา พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า ต้องมีการจัดลดราคาพิเศษ
ในช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ มีการแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้ผู้บริโภคเพื่อความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ 
  3. จากการศึกษา พบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า ต้องมีการให้ลูกค้ามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อท่ีผู้บริโภคจะได้มีส่วนร่วมในการทดลองชิม แล้วเกิด
ความสนใจและพึงพอใจและเกิดความต้องการซื้อ 
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  4. จากการศึกษา พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่ือสารปากต่อปาก มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า ต้องมีการส่ือสารท าให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและเชื่อมั่นในคุณภาพ เพื่อที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการบอกต่อในคุณภาพของการ
บริโภคข้าวถุง 
  5. จากการศึกษา พบว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้ามีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง 
ดังนั้น ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า ต้องค านึงถึง การตระหนักรู้สินค้า คือ ต้องสร้างตรา
สินค้าท าให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จักตราสินค้า โดยต้องสร้างการรับรู้ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับผู้บริโภครับรู้
ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพท่ีดี  
  6. จากการศึกษา พบว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้ามีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง 
ดังนั้น ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า ต้องท าการตอกย้ าในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ โดยคุณภาพที่
ถูกรับรู้ โดยผู้บริโภคนั้น เพียงแค่ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจต่อคุณสมบัติของสินค้า อันเกิดจาก การรับรู้ข่าวสารหรือ
ความรู้สึกซึ่งจะมีผลต่อการภักดีต่อตราสินค้า ดังนั้น การที่ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้คุณภาพตราสินค้าจะช่วยสร้าง
คุณค่าให้กับตราสินค้า โดยบริษัทจะต้องบอกถึงคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ระบุให้ ชัดเจน เช่น 
แหล่งผลิต วิตามินเสริมคุณค่าทางอาหาร  
  7. จากการศึกษา พบว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้ามีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง 
ดังนั้น ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงและองค์การคลังสินค้า ต้องสร้างการเชื่อมโยงตราสินค้า ท าให้องค์กรต้อง
ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของตราสินค้า เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมโยงเข้ากับตราผลิตภัณฑ์ส่งผลท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจ ซึ่งจะต้องสร้างความเชื่อมโยงและส่ือสารให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น สร้างจุดเด่นของตัว
ผลิตภัณฑ ์
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาโดยเพิ่มขอบเขตการศึกษาไปเป็นกลุ่มประชากรหรือก ลุ่มตัวอย่างอื่นใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะได้ประยุกต์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวสารบรรจุถุงใน
ภาพรวมทั้งประเทศและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
  2. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของข้าวสารบรรจุถุงไม่ได้แบ่งแยกตราสินค้า (Brand) หรือ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ซึ่งข้าวสารบรรจุถุงในตลาดมีหลากหลายตราสินค้าหลาหลายประเภท หากการศึกษาครั้ง
ต่อไปเลือกศึกษาเจาะจงตราสินค้าหรือประเภทของผลิตภัณฑ์อาจท าให้การวิจัยได้ผลทีชัดเจนมากขึ้น 
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NBUS065: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการน้ าดื่ม
ตามครัวเรือน 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THAT AFFECT CUSTOMER LOYALTY 
TOWARDS HOUSEHOLD DRINKING WATER BUSINESS 
 
กิ่งดาว  ช้างจันทร ์1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ์ 2 
1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตาม
ครัวเรือน” มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคน้้าดื่มตามครัวเรือน 2) เพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคของธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequencies) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation Analysis) 
และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท มีจ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนจ้านวน 3-4 คน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือนแต่ละครั้งเป็นจ้านวน 100-500 บาท โดยซื้อ
ขนาด 1.5 ลิตร เหตุผลส้าคัญที่สุดในการเลือกซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือน คือ ความสะดวกในการซื้อและจะซื้อน้้าดื่มตาม
ครัวเรือนเมื่อหมด ในการซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือนในแต่ละครั้งจะเลือกซื้อเพราะหาซื้อได้ง่าย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ด้านการรักษาลูกค้าเป็นอันดับที่หนึ่ง การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
เป็นอันดับท่ีสอง ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นอันดับท่ีสาม และการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
เป็นอันดับสุดท้าย ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ การรักษาลูกค้าอย่าง
มีนัยส้าคัญที่ระดับ.01 
 
ค้าส้าคัญ: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ความจงรักภักดีของลูกค้า, ธุรกิจน้้าดื่มตามครัวเรือน 
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Abstract 
 The research studied “Customer relationship management that effect customer loyalty towards 
household drinking water business” as following objectives 1) To study concept level about customer 
relationship management and customer loyalty towards household drinking water, 2) To study customer 
relationship management that effect customer loyalty towards household drinking water, 3) To study a 
consumer behavior towards household drinking water. Samples of this research were people who live in 
Nonthaburi, which totally 400 people by using a questionnaire in gathering data. The statistical methods 
used for this analysis are frequencies, percentage, mean, Standard Deviation, Pearson’s correlation 
analysis, and multiple regression analysis. 
 From the study has found that the respondents were mostly female aged 31-40 years old, 
married, graduate degree, and monthly income between 15,001-30,000 baht, by having 3-4 household’s 
members. An expense of household drinking water each time was 100-500 baht with size 1.5 liters. The 
most important factor in selecting to purchase the household drinking water was a convenience, then 
repurchasing when it’s use up. A concept towards customer relationship management for household 
drinking water business was to maintain customers as a first priority. Follow up with building customer 
database, using an appropriate technology, and setting up customer relationship programs respectively. 
Besides, a concept towards a customer loyalty for household drinking water business was in a medium 
level. 
 The hypothesis’s result shows that setting up program for customer relationship management 
was the most affected customer loyalty towards household drinking water business. Next, a customer’s 
retention had a statistical significance at .01 level. 
 
Keywords: Customer relationship management, customer loyalty, household drinking water business 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในป ี2558 ตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หลายกลุ่มยังคงให้ภาพของการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน รวมทั้งความนิยมในสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
โดยเฉพาะการชิงโชคแจกแถมของรางวัล รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางด้านราคา ช่วยกระตุ้นการบริโภคและช่วยให้ตลาด
มีการเติบโตได้พอสมควร อาทิ กลุ่มชาพร้อมดื่ม เครื่องดื่มชูก้าลัง น้้าดื่ม น้้าอัดลมและน้้าผลไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพ้นช่วงที่จัดกิจกรรม คาดว่ายอดจ้าหน่ายของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์น่าจะชะลอตัวลงตามปัจจัยทางด้านก้าลังซื้อ
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปัจจัยทางด้านภัยแล้งที่มีระดับความรุนแรง และท้าให้ก้าลังซื้อของเกษตรกร
ที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจปรับลดลง ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทน้้าดื่มบรรจุขวดที่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นหลังจาก
ภาคประชาชนเกิดความกังวลต่อปริมาณและคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าที่จะน้ามาใช้บริโภค ท้าให้บางส่วนมีการเพิ่ม
ปริมาณการซื้อเพื่อรองรับความเส่ียงจากภัยแล้ง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2558) 
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 จากข้อมูลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าการบริโภคน้้าประปาภายในบ้านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 21.8 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 8.0 
ในปี 2556 เช่นเดียวกับการบริโภคน้้าประปานอกบ้านที่การบริโภคลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 2.1 เหลือเพียงร้อยละ 0.3 
ในปี 2556 ส่วนการบริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดของครัวเรือนไทยเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 35.3 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 44.9 
ในปี 2556 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 2556) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจผลิตน้้าดื่มบรรจุขวด ซึ่งนอกจากจะต้อง
ผลิตน้้าดื่มที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องสรรหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดใจลูกค้าโดย
อาจจะลดราคาสินค้าให้กับลูกค้ากรณีที่ส่ังซื้อจ้านวนมาก หรือการให้ของช้าร่วยในช่วงเทศกาล ซึ่งกลยุทธ์หน่ึงที่บริษัท
ในประเทศเริ่มมีการน้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายกันมากขึ้น ได้แก่ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management: CRM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจความประทับใจ และความจงรักภักดีจากลูกค้า 
และเป็นกลยุทธ์ท่ีมีแบบแผนท่ีใช้ในการสร้างความแตกต่างในภาวะที่มีการแข่งขันสูงในตลาดและรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าในลักษณะที่ก่อเกิดผลก้าไรในระยะยาว และเป็นความสัมพันธ์แบบยั่งยืน  (ภานุ ลิมมานนท์. 2548: 43;  
นพกร  ศรีจ้านง. 2551) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน้าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนน้าไปสู่การก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้าในระยะยาวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความจงรักภักดีของผู้บริโภคน้้าดื่ม
ตามครัวเรือน 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคของธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) คือ กระบวนการในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ DEAR Model ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database: D) 2) การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์และแยกแยะลูกค้า (Electronic: E) 3) การก้าหนดโปรแกรมเพื่อการสร้าง
ความสัมพันธ ์(Action: A) และ 4) การรักษาลูกค้า (Retention: R) 
 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database: D) หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่บริโภคน้้าดื่ม
ตามครัวเรือนแต่ละราย มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้ามีการสอบถามข้อมูลลูกค้าทาง
โทรศัพท์และมีการับข้อเสนอแนะทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์และแยกแยะลูกค้า (Electronic: E) หมายถึง การจัดเก็บ
ข้อมูลลูกค้าด้วยระบบโปรแกรมส้าเร็จรูป มีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการติดต่อและประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
รวมถึงมีระบบในการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
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 การก าหนดโปรแกรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ (Action: A) หมายถึง การก้าหนดแผนงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การติดตามสอบถามโทรศัพท์เกี่ยวกบัความพึงพอใจและปัญหา
ในการซื้อน้้าดื่ม มีการแสดงไมตรีจิตต่อลูกค้าในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น 
 การรักษาลูกค้า (Retention: R) หมายถึง การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดเป็นประจ้า
อย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท้าให้สูญเสียลูกค้า มีการปรับกระบวนการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้ากับองค์กร 
รวมทั้งการติดตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาซื้อน้้าดื่มเพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธภาพ
ที่ดีกับลูกค้า 
 ความจงรักภักดีของลูกค้า หมายถึง ผลจากการที่ธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนสร้างผลประโยชน์ให้
เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อท่ีว่าลูกค้าจะรักษาหรือเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการจากองค์กร โดยลูกค้าจะมีการซื้อซ้้า การซื้อ
ข้ามสายสินค้าหรือบริการ การบอกต่อบุคคลอื่น และการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตาม
ครัวเรือน 
  1.1 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตาม
ครัวเรือน 
  1.2 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตาม
ครัวเรือน 
  1.3 การก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์จะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 
  1.4 การรักษาลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 
 
 

ความจงรักภักดีของลูกคา้ต่อธุรกจิบริการน้้าดื่ม 
ตามครัวเรือน 
1. การซื้อซ้้า 
2. การซื้อขา้มสายสินค้าหรือบริการ 
3. การบอกต่อบคุคลอื่น 
4. การมีภูมิคุม้กันในการถูกดงึดดูไปหาคู่แขง่ 
ที่มา: เตือนใจ  จันทร์หนองสรวง (2554) 

การบริหารลูกคา้สัมพันธ ์
1. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 
2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. การกา้หนดโปรแกรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพันธ ์
4. การรักษาลูกคา้ 
ที่มา: กฤตนพฒัน์  สิงห์สีโว (2555) 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด จ้านวน 6 อ้าเภอ ได้แก่ 
เมืองนนทบุร ีบางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และปากเกร็ด 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้
จากการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยการค้านวณจากสูตรการหาตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 1973: 727) 
โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% 
  โดยในการวิจัยครั้งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) ตามอ้าเภอที่
ประชาชนอยู่อาศัย จ้านวน 6 อ้าเภอ เพื่อให้ตัวอย่างกระจายทั่วพื้นที่การศึกษาทุกอ้าเภอ แล้วท้าการเทียบบัญญัติ -
ไตรยางศ์ จ้านวนกลุ่มตัวอย่างจากจ้านวนประชาชนของแต่ละอ้าเภอ จะท้าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตาราง 
 
ตาราง 1 จ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อ้าเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1.  เมืองนนทบุร ี 362,450 121 
2.  บางกรวย 125,549 42 
3.  บางใหญ ่ 138,982 47 
4.  บางบัวทอง 263,625 88 
5.  ไทรน้อย 62,573 21 
6.  ปากเกรด็ 240,532 81 

รวม 1,193,711 400 

 
ที่มา: กรมการปกครองส่วนภูมิภาคจงัหวดันนทบุรี (2558: ออนไลน)์ 
 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตาม
ครัวเรือน 
 4. พื้นที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 6 อ้าเภอ ของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง 
ไทรน้อย และปากเกร็ด 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่มีตอ่ธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้ผู้ตอบ
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แบบสอบถาม จ้านวน 400 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับมาเต็มจ้านวน 400 ชุด (คิดเป็น 100%) โดยมีระยะเวลา
ในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-
30,000 บาท มีจ้านวนสมาชิกในครัวเรือนจ้านวน 3-4 คน 
  2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือน แต่ละครั้งเป็นจ้านวน 100-500 บาท โดยซื้อขนาด 
1.5 ลิตร เหตุผลส้าคัญที่สุดในการเลือกซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือน คือ ความสะดวกในการซื้อและจะซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือน
เมื่อหมด ในการซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือนในแต่ละครั้งจะเลือกซื้อเพราะหาซื้อได้ง่าย 
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนด้านการรักษา
ลูกค้าเป็นอันดับท่ีหน่ึง การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเป็นอันดับที่สอง ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นอันดับที่สาม 
และการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นอันดับสุดท้าย 
  4. ความคิดเห็นเกีย่วกบัความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกจิบริการน้้าดืม่ตามครัวเรือนอยูใ่นระดับ
ปานกลาง 
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
ตาราง 2 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 
คา่คงที ่ 1.398 0.108  12.998 .000* 
การบริหารความสัมพันธ์ลูกคา้ 0.541 0.030 0.667 17.852 .000* 

R = 0.667   R2 = 0.445   Adjust R2 = 0.443,   Sig. < 0.05 
 
 จากตาราง 2 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
การส่งต่อข้อมูลได้ประมาณร้อยละ 44.3 (Adjust R2 = 0.443) ที่เหลืออีกร้อยละ 55.7 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้
น้ามาพิจารณาโดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน

มากที่สุด ( = 0.667, t = 17.852) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
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ตาราง 3 บริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.446 0.122  11.889 .000 
1. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 0.107 0.056 0.129   1.930 .054 
2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 0.087 0.045 0.118   1.917 .056 
3. การกา้หนดโปรแกรมเพื่อสรา้งความสัมพันธ ์ 0.176 0.034 0.293   5.106 .000* 
4. การรักษาลูกคา้ 0.160 0.043 0.218   3.707 .000* 

R = 0.670   R2 = 0.448   Adjust R2 = 0.443,   Sig. < 0.05 
 
 จากตาราง 3 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
การส่งต่อข้อมูลได้ประมาณร้อยละ 44.3 (Adjust R2 = 0.443) ที่เหลืออีกร้อยละ 55.7 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้
น้ามาพิจารณาโดยการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการ

น้้าดื่มตามครัวเรือนมากที่สุด ( = 0.293, t = 5.106) รองลงมาคือ การรักษาลูกค้ามีผลต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( = 0.218, t = 3.707) 
ตามล้าดับ จึงยอมรับสมมติฐานข้อย่อยที ่1.3 และ 1.4 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,00-30,000 บาท มีจ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนจ้านวน 3-4 คน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือนแต่ละครั้งเป็นจ้านวน 100-500 บาท โดยซื้อขนาด 
1.5 ลิตร เหตุผลส้าคัญที่สุดในการเลือกซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือน คือ ความสะดวกในการซื้อและจะซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือน
เมื่อหมด ประเด็นส้าคัญในการเลือกซื้อน้้าดื่มตามครัวเรือนในแต่ละครั้ง คือ หาซื้อได้ง่าย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการรักษาลูกค้าอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีความเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง และความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทุกด้าน ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และการรักษาลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 โดยการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ด้านการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่ม
ตามครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ การรักษาลูกค้า 
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อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการ  
น้้าดื่มตามครัวเรือน พบว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่ม ตาม
ครัวเรือนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 โดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยรวมมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อ
ธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน โดยด้านการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดืม่ตามครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ การรักษาลูกค้ามีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากธุรกิจน้้าดื่มตามครัวเรือนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค 
ด้วยวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น มีการติดตามสอบถามปัญหาในการซื้อสินค้าและบริการอย่างสม่้าเสมอ มีการส้ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ก็จะท้าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความจงรักภักดีต่อตัวสินค้าและบริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาพร  จงนวกิจ และประสพชัย พสุนนท ์(2558) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของกลยุทธ์การ
จัดการส่วนประสมการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทุกด้านมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.1 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือน พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ไม่มีผลต่อความ
จงรกัภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าของธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือนนั้นเป็นกระบวนการท่ีธุรกิจท้าเพื่อรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งข้อเสนอแนะปัญหาจากการ
ใช้สินค้าหรือบริการ และน้าข้อมูลที่ได้นั้น มาใช้ในการปรับโปรแกรมหรือแคมเปญเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละรายได้ แต่อาจจะยังไม่มีผลโดยตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 
เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ค้านึงถึงการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและน้ามาวิเคราะห์และ
จัดกลุ่มลูกค้า อาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษา
ของ ปรียาวดี  ผลอเนก (2558) ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนไทยในเขตภาคตะวันออก” ผลการศึกษาจาก
การทดลองสมมติฐานพบว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ ฐานข้อมูลลูกค้าและโปรแกรมทางการตลาด  
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.2 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือน พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่มีผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การใช้เทคโนโลยีในการน้ามาใช้
ในการวิเคราะห์แยกแยะลูกค้า หรือใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการติดต่อและประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า รวมถึงมี
ระบบในการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนนั้นจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีต่อ
ลูกค้าให้ดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่มีผลโดยตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ซึ่ง
แตกต่างจากผลการศึกษาของ อาภาพร  จงนวกิจ และประสพชัย  พสุนนท์ (2558) ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของกลยุทธ์
การจัดการส่วนประสมการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหาร
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ลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม คือ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้า ผู้ประกอบการและ
พนักงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.3 การก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์จะส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดืม่ตามครัวเรือน พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้านการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หาก
ธุรกิจน้้าดื่มตามครัวเรือนมีการก้าหนดโปรแกรมความสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวที่เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า และท้าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตัวสินค้า
และบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลณา  กุลสุวรรณ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจเครื่องส้าอางในประเทศไทย พบว่า การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต ด้านการก้าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความจงรักภักดีของลูกค้าโดยรวม ด้านการซื้อซ้้า ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.4 การรักษาลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการน้้าดื่ม
ตามครัวเรือน พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้านการรักษาลูกค้ามีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ
บริการน้้าดื่มตามครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ธุรกิจน้้าดื่มตามครัวเรือนควรมีกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริม
การตลาดเป็นประจ้าอย่างตอ่เนื่อง มีการวัดความพึงพอใจของลูกคา้และวเิคราะห์สาเหตุที่ท้าให้สูญเสียลูกค้า เพื่อน้า
ผลการศึกษามาวางแนวทางในการรักษาลูกค้าเก่าและเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ส่ือสารระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น จะท้าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อตัวสินค้า
และบริการและไม่อยากไปซื้อสินค้าและบริการอื่น เพราะฉะน้ันการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านการรักษาลูกค้านี้จะต้อง
มีการพัฒนาเป็นประจ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรให้ความส้าคัญกับลูกค้าในเรื่องนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กฤตนพัฒน์  สิงห์สีโว (2555) ทีศ่ึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ของบริษัทน้าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความสัมพันธ์ด้านการรักษา
ลูกค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษัทน้าเที่ยวด้านการซื้อซ้้าเป็นปกติ 
ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการบอกต่อบุคคลอื่น และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการดึงดูดไปหาคู่แข่ง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  1. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารองค์กรทราบถึงความคิดเห็นต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดตี่อธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อน้าไปสู่การเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือน 
  2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการน้้าดื่มตามครัวเรือนรายอื่นๆ สามารถน้าผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้เพื่อเพิ่มยอดขายและก้าไรขององค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ในอนาคตต่อไปควรมีการศึกษาพื้นที่
ต่างจังหวัดอื่นๆ ด้วย เพื่อน้าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการน้้าดื่มตาม
ครัวเรือนให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลได้ตรงใจ 
 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความจงรักภักดีของ
ลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความชื่นชมยินดี การจัดการส่วนประสมการค้าปลีก เป็นต้น 
 3. จากผลการวิจัยท้าให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคน้้าดื่มตามครัวเรือน และความคิดเห็นการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังขาดประเด็นปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึง
ความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชงิคุณภาพควบคู่กับการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อให้ได้รายละเอียดเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 4. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการท้า 
Indepth interview and Focus Group 
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NBUS066: ความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการขององค์การคลังสินค้า 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND TRUST ON PURCHASE DECISION OF GOODS 
AND SERVICES FROM PUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION 
 
ชนิศรณ์  วีระชงิชัย 1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ์ 2 
1 สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
องค์การคลังสินค้า” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของ
องค์การคลังสินค้า จ านวน 225 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ (Frequencies) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น พนักงาน อคส. มีรายได้ต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท รู้จักสินค้าของ อคส. จากโฆษณา
ในส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต์, โบรชัวร์ เป็นต้น โดยเลือกซื้อสินค้าและบริการของ อคส. เพราะคุณภาพของสินค้าและ
บริการ โดยซื้อสินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 100-500 บาท บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. และความไว้วางใจอยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic responsibility) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
(Ethical responsibility) ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ (Philanthropic responsibility) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความไว้วางใจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความไว้วางใจ, การตัดสินใจซื้อ 
 
Abstract 
 The research entitled “Corporate Social Responsibility and Trust on Purchase Decision of 
Goods and Services from Public Warehouse Organizations” had a purpose to study a social 
responsibility and trust toward a buying decision and PWO service, by gathering data from samples who 
are working at a warehouse for 225 people and using a questionnaire for collecting data. A statistical 
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methods used for analysis are frequencies, percentage, mean, Standard Deviation, Pearson’s correlation 
analysis, and multiple regression analysis 
 The result of study found that respondents were mostly female aged 31-40 years old, single 
status, graduate degree, and most of respondents work for Public Warehouse Organization (PWO) who 
had income range of 15,001-30,000 baht, known PWO’s products from ads medias such as website 
brochure etc. Respondents selected to buy goods and services of PWO because of its quality and 
service which they bought 1-2 times per month. An expense in buying each times was between 100-500 
Baht. Workers had their opinion toward a social responsibility of PWO and trust in a high level. From 
surveys had found that the social responsibility effect to a buying decision and a public warehouse 
organization service with a statistical significance at .05 level economic responsibility, ethical 
responsibility, and philanthropic responsibility effect to a buying decision and PWO service with a 
statistical significance at .05 level and trust had effect a buying decision and PWO service with a 
statistical significance at .05 level. 
 
Keywords: Corporate Social responsibility, trust, buying decision 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน(Sustainable Development)  
ซึ่งการที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนนั้น นอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจแล้วยังต้องมีการเอาใจใส่ในด้าน
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมด้วย โดยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เป็นประเด็นส าคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แต่ใช่ว่า CSRจะเป็นส่ิงที่ดีต่อธุรกิจและสังคมเสมอไป เมื่อนิตยสาร The 
Economist ได้เสนอบทวิเคราะห์ CSR เพื่อจะแสดงถึงปัญหาที่จะตามมาจากกิจกรรมทางด้าน CSR โดยเฉพาะใน
เรื่องความคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติทางด้าน CSR
อย่างยั่งยืนในภาวะของการแข่งขันที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นในปัจจุบัน สังคมและบริษัทต้องได้
ประโยชน์ด้วยกันท้ังสองฝ่าย ถ้ากิจการสามารถท าก าไรได้ไปพร้อมกับการท าดี ก็จะมีแรงจูงใจที่จะจัดสรรทรัพยากร
อย่างพอเพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท า CSR (นิตยา  วงศ์ธาดา. ม.ป.ป.) 
 องค์การคลังสินค้าหรือ อคส. ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความ  
ส าคัญกับเรื่อง CSR มีภารกิจหลักในการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล และด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยการ
ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์ท้ังด้านธุรกิจการคา้และธุรกิจบริการ อคส. มีคลังสินค้ากระจายอยู่ในหลายพื้นท่ี ซึ่งนอกจาก
จะใช้เป็นคลังเก็บรักษาข้าวและพืชผลทางการเกษตรสนองนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเปิดให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่าใช้พื้นที่ ภายใต้การบริการท่ีมีมาตรฐานและอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมเป็นธรรม โดยยุทธศาสตร์
การบริหารองค์การคลังสินค้า ปี พ.ศ. 2556-2559 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐาน
ในการด าเนินงาน ซึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจและพัฒนาการบริหารองค์การอย่างต่อเนื่องนั้น “การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงานประจ าปีตามเป้าหมายแผนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่ิงแวดล้อม 
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(CSR) จึงมีการศึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในด้านความรับผิดชอบด้านเศรษฐศาสตร์ 
กฎหมาย จริยธรรมและคุณธรรม และสาธารณประโยชน์ ว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางที่องค์กรจะน าไปปรับปรุงและพัฒนา กลยุทธ์ CSR เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
 2. เพื่อศึกษาความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรขององค์การคลังสินค้า ประกอบด้วย พนักงานองค์การ
คลังสินค้าทุกต าแหน่ง 394 คน ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 121 คน คิดเป็นจ านวนทั้งหมด 515 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค์การคลังสินค้า โดยใช้สูตรในการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) จ านวน 225 คน 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจ 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR), ความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic responsibility), ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Legal responsibility), ความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม (Ethical responsibility), ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ (Philanthropic responsibility), ความไว้วางใจ 
(Trust: TU) และการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

591



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า  
  1.1 ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า 
  1.2 ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า 
  1.3 ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า 
  1.4 ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า 
 2. ความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการความรับผิดชอบต่อสังคม ความไว้วางใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้
บริการขององค์การคลังสินค้า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและแนะน า
การตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธีจากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 

ความไว้วางใจ 
ที่มา: สัจพร  พ่ึงพิพัฒน์ (2557) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. ด้านความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร ์
2. ด้านความรับผิดชอบทางดา้นกฎหมาย 
3. ด้านความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
4. ด้านความรับผิดชอบดา้นสาธารณะ 
ที่มา: Carroll (1991; อ้างถงึใน จริประภา  
อัครบวร; และประยูร  อัครบวร. 2553: 56-57) 

การตัดสินใจซื้อสินค้า 
และบริการขององค์การคลังสินคา้ 
ที่มา: สิริภักตร ์ ศิริโท และวรางคณา 

นิลสุวรรณ (2557) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน อคส. มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท รู้จักสินค้าของ อคส. จากโฆษณาในส่ือต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์, โบรชัวร์ เป็นต้น โดยเลือกซื้อสินค้าและบริการของ อคส.เพราะคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยซื้อ
สินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง  100-500 บาท บุคลากรมีความคิดเห็นต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ อคส. และความไว้วางใจอยู่ในระดับมาก 
  2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
(Ethical responsibility) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับที่มากที่สุด 
  3. ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อองค์การคลังสินค้าอยู่ในระดับมาก และ อคส. มีความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับที่มากที่สุด 
  4. การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอยู่ในระดับมาก และ อคส.เป็นองค์กรที่ท่านจะให้ค าแนะน า  
และบอกต่อให้ผู้อื่นมาซื้อสินค้าและบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับที่มากที่สุด 
 ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ของความรับผิดชอบและความไว้วางใจ 
 

ตัวแปร β S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 0.791 0.233  3.396 .001 
ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
องค์การคลังสินค้า 

     

ความรับผิดชอบต่อสังคม 0.412 0.074 0.343 5.557 .000* 
ความไว้วางใจ 0.389 0.058 0.417 6.755 .000* 

R = 0.681 R2 = 0.463 Adjust R2 = 0.459, F = 95.884, Sig. < .05 
 
 จากตาราง 1 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าสามารถอธิบายความแปรปรวนของการส่ง
ต่อข้อมูล ได้ประมาณร้อยละ 45.9 (Adjust R2 = 0.459) ที่เหลืออีกร้อยละ 55.1 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้
น ามาพิจารณาโดยความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้ามากที่สุด  (β = 
0.417, t = 6.755) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า (β = 0.343, t = 5.557) ตามล าดับ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และ 2 
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ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการขององค์การคลังสินค้า 

 

ตัวแปร β S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 1.198 0.246  4.486 .000 
ความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic responsibility) 0.172 0.072 0.169 2.402 .017* 
ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย 
(Legal responsibility) 0.039 0.069 0.040 0.562 .575 
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
(Ethical responsibility) 0.263 0.050 0.314 5.226 .000* 
ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ 
(Philanthropic responsibility) 0.234 0.060 0.263 3.890 .000* 

R = 0.610 R2 = 0.372 Adjust R2 = 0.361, F = 32.600, Sig. < .05 
 
 จากตาราง 2 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าสามารถอธิบายความแปรปรวนของการส่ง
ต่อข้อมูล ได้ประมาณร้อยละ 36.1 (Adjust R2 = 0.361) ที่เหลืออีกร้อยละ 64.9เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามา
พิจารณาโดยความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical responsibility) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
องค์การคลังสินค้ามากที่สุด (β = 0.314, t = 5.226) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ (Philanthropic 
responsibility) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า (β = 0.263, t = 3.890) ความ
รับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic responsibility) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า (β = 0.169, t = 2.402) ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า โดยความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความรับผิดชอบ
ทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
คลังสินค้า และความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
แต่ละด้าน ดังนี ้
  สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าพบว่าความรับผิดชอบ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หาก 
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อคส. แสดงให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงการก าหนดราคาสินค้าและบริการที่สมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบลูกค้า ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด และมีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
ซึ่งส่งผลท าให้ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของ อคส. ดีขึ้นจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจาก  
อคส. สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ แคร์รอลล์ (Carroll. 1991; อ้างถึงใน จิรประภา  อัครบวร; 
และประยูร  อัครบวร. 2553: 56-57) ที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic responsibility) เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ
องค์กรธุรกิจเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้าง
จุดยืนทางการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจ 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบทางด้านกฎหมายกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าพบว่าความรับผิดชอบ
ทางด้านกฎหมายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าหาก 
อคส. แสดงให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงการชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าและบริการตามกฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจส่งผลท า ให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกประทับใจและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของ อคส. ดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถท าให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจาก อคส.ได้แตกต่างจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ  แคร์รอลล์ (Carroll. 
1991 อ้างถึงใน จิรประภา  อัครบวร; และประยูร  อัครบวร. 2553: 56-57) ที่มองว่า CSR หรือความรับผิดชอบต่อ
สังคมต้องเป็นผลรวมของความรับผิดชอบทั้ง 4 ด้านคือ เศรษฐศาสตร์ +กฎหมาย + จริยธรรม + การเสียสละ ไม่ใช่
อย่างใดอย่างหน่ึง และองค์กรเองยังถูกคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดที่ออกโดย
ภาครัฐ ตลอดจนเคารพกฎและกติกาในการด าเนินธุรกิจ 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบทางด้านจริยธรรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าพบว่าความรับผิดชอบ
ทางด้านจริยธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าหาก 
อคส. แสดงให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงการด าเนินงานโดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชนและผู้ใช้บริการ ปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกคนซึ่งส่งผลท าให้
ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของ อคส. ดีขึ้นจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจาก อคส. สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริภักตร์  ศิริโท และทัศณี  จตุพรหมวงศ์ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
และการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจ ากัด พบว่าปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม สามารถพยากรณ์ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้รถยนต์ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบทางด้านสาธารณะกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า  พบว่า ความรับผิดชอบ
ทางด้านสาธารณะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าหาก 
อคส. แสดงให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมของ อคส.เช่น 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ โครงการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม เป็นต้นซึ่งส่งผลท าให้ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของ อคส.ดีขึ้นจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
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สินค้าหรือบริการจาก อคส. สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริภักตร์  ศิริโท และทัศณี  จตุพรหมวงศ์ (2557) ศึกษา
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย 
จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมด้านสาธารณประโยชน์ สามารถพยากรณ์ปัจจยัด้านการตัดสินใจใช้
รถยนต์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานท่ี 2ความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า 
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้า พบว่า 
ความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์การคลังสินค้าซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หาก อคส. 
แสดงให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีความซื่อตรงต่อลูกค้าและความน่าเชื่อถือรวมถึงมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ท าให้ลูกค้าที่เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจะเกิดความไว้วางใจส่งผลให้เกิดความรู้สึก
มั่นใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของ อคส. สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัจพร พึงพิพัฒน์(2557)ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล
ของคุณภาพการให้บริการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้าในการซื้อประกันชีวิตใน
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์ธิชา  ทองคง และ 
ไกรชิต  สุตะเมือง (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความไว้วางใจ และความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ขยายต่อไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาองค์การรวมทั้ง
สินค้าและบริการของ อคส. และองค์กรอื่นๆ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะประเด็นส าหรับท าการวิจัยครั้งต่อไปน้ี 
  1. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการศึกษาเชิงปริมาณซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษามีความ
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล เชิงลึก เช่น การสนับสนุนจากผู้บริหาร การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น 
  2. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความไว้วางใจของ 
อคส. เพียงอย่างเดียว แต่มิได้ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจขององค์กรรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ อคส. ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรและความไว้วางใจกับองค์กรอื่นในระดับใกล้เคียง เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด 
เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
จิรประภา  อัครบวร; และประยูร  อัครบวร. (2552). การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย. กรุงเทพฯ: กลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 
_______. (2553). การตลาดส าหรับภาครัฐ (Marketing in Public Sector). กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์ (1996). 

596



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

นิตยา  วงศ์ธาดา. (ม.ป.ป.). Starbucks CoffeeCSR ในหลากมิติ: กรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
มนต์ธิชา ทองคง. (2557). ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต. 
สัจพร  พึงพิพัฒน์. (2557). อิทธิพลของคณุภาพการให้บริการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจที่มี

ต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 

สิริภักตร ์ ศิริโท; และทัศณ ี จตุพรหมวงศ์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การรับรูภ้าพลักษณค์วามรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน). วารสาร
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์. 4(1). 

Carroll, Archie B. (1991, July-August). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons. 39-48. 

 
 

597



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUS067: คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
SERVICE QUALITY AFFECTS THE PURCHASING DECISION OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS IN MODERN RETAIL STORES 
 
ณัฐนันท์  พลัดเกตุ 1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ 2 
1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรที่ขายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการด้าน 5 ด้านความไว้วางใจ ด้านความมีตัวตน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ 
และด้านความตอบสนองทันที มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรที่ขายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากรเขตพื้นที่นนทบุรี จ านวน 400 คน ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้
จัดเตรียมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีสมาชิก
ในครอบครัว 3-4 คน การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้  15,001-
30,000 บาท เลือกซื้อสินค้าเกษตรประเภทสินค้าอาหารส าเร็จรูป-ของแห้ง โดยซื้อจาก Tesco lotus ซึ่งมีเหตุผลในการ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยว่า ชื่นชอบในคุณภาพสินค้า/ความสะอาด โดยจะซื้อสินค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 501-1,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับสูงมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ และด้าน
ความตอบสนองทันที มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนคุณภาพการให้บริการด้านความไว้วางใจ และด้านความมีตัวตนไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร, ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 
Abstract 
 This research on service quality affecting buying decisions for agricultural products sold in 
modern trade stores is aimed at studying service quality in terms of reliability, tangibles, credibility, 
empathy and responsiveness, which affects buying decisions for agricultural products sold in modern 
trade stores. A questionnaire was used to collect data from a sample group of 400 people living in 
Nonthaburi Province. Statistical methods used to analyze the data included frequency distribution, 
percentage, mean, Standard Deviation, Pearson's Correlation, Simple and Multiple Regression Analysis. 
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 The results of the research found that most respondents were female aged 31-40 years old, 
single and having around 3-4 family members in a household. They have a bachelor's degree and worked 
as civil servants/state enterprise employees with a monthly income of 15,001-30,000 baht. They bought 
agricultural products that were instant and dried food from Tesco Lotus hypermarkets once a week and 
spent 201-1,000 baht in each purchase. The reason for buying agricultural products in modern trade 
stores was that they liked the product quality and cleanliness. Their opinions of the overall service quality 
and of each aspect of quality were at high levels. Hypothesis testing found that service quality in terms of 
reliability, empathy and responsiveness had no influenced buying decisions for agricultural products in 
modern trade stores with a statistical significance of .05 service quality in terms of reliability and 
responsiveness buying decisions for agricultural products in modern trade stores. 
 
Keywords: Service quality, purchasing Decision, Modern trade 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สินค้าเกษตรมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรและการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เนื่องจากประมาณหนึ่งในสามของประชากรเป็นครัวเรือนเกษตรและเกือบครึ่งหนึ่งขอพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ปี 2555 พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้ในการท านาข้าวมากที่สุดถึงร้อยละ 6.96 
 จะพบได้ว่าสินค้าในซุปเปอร์มาร์เกตยุคแรกๆ จะเป็นสินค้าแปรรูปส าเร็จรูป (เช่น อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง) 
เพราะกระบวนการจัดซือ้ (procurement) ครั้งละมากๆ จากโรงงานผู้ผลิตท าให้เกิดการประหยัดต้นทุน ต่อมาซุปเปอร์
มาร์เกตค่อยๆ ขยายชนิดสินค้าให้ครอบคลุมอาหารแปรรูปเบื้องต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมไส้กรอกต่างๆ เนื้อชนิดต่างๆ 
และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ และสินค้ากลุ่มสุดท้ายของซุปเปอร์มาร์เกต คือ ผักและผลไม้สด เพราะสินค้ากลุ่มสุดท้ายนี้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงต้องการซื้อจากซุปเปอร์มาร์เกต การเติบโตของซุปเปอร์มาร์เกตในประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่
มีแบบแผนที่คล้ายคลึงกันโดยเริ่มต้นจากซุปเปอร์มาเก็ตในเมืองใหญ่แล้วค่อยๆ ขยายไปยังเมืองรอบๆ เมืองใหญ่ 
ต่อมาจึงแพร่ไปยังเมืองเล็กๆ ในต่างจังหวัด เมื่อตลาดในเมืองใหญ่อิ่มตัว นอกจากนั้นระยะแรก ซุปเปอร์มาร์เกตจะ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง (เช่น ห้างฟูดแลนด์) ต่อมาจึงขยายตัวไปตามชานเมืองเพื่อสนองผู้บริโภค
ชั้นกลาง และในที่สุดก็จับตลาดผู้บริโภคระดับล่าง (เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และคาร์ฟู) สาเหตุที่ท าให้สินค้าเกษตรเกิดขึ้น
ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่แบบซุปเปอร์มาร์เกตเนื่องจากการค้าส่งแบบดั้งเดิมขาดประสิทธิภาพ ก าหนดราคาขายปลีก
ไว้ค่อนข้างสูง ท าให้ผู้ค้าปลีกรู้ความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิต ประเภทสินค้าที่ขายในร้านไม่มีความหลากหลาย
เท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทันสมัย 
ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาที่แน่นอน ชัดเจน สินค้าอยู่รวมกันอย่างกระจัดกระจาย รวมถึงไม่มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องบันทึกเงินสด ที่จอดรถและอื่นๆ ก าหนดราคาขายปลีกไว้ค่อนข้างสูง และไม่ให้เสรีภาพ
ในการเดินเลือกซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภค ก าหนดราคาขายปลีกไว้ค่อนข้างสูง ท าให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลง 
(สุจินดา  เจียมศรีพงษ์. 2553) จึงท าให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าและสามารถส่ังซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตครั้งละจ านวนมาก (เพื่อประหยัดต้นทุนการซื้อและการจัดส่ง/จ าหน่าย) โดยน าการบริการท่ีครบวงจร 
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มาใช้ในการส่ังซื้อ/จัดส่งสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าสู่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่กระจายอยู่ทั่วเมืองเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรที่ขายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  1. คุณภาพด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  2. คุณภาพด้านความมีตัวตนมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  3. คุณภาพด้านความหน้าเชื่อถือมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ 
  4. คุณภาพด้านความเอาใจใส่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  5. คุณภาพด้านความตอบสนองทันทีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 1,193,711 คน (ทะเบียนกลาง กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2558) แต่เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่ซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่จึงค านวณจากประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุร ี

การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมยัใหม ่
ที่มา: ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยุธยา (2556: 183-186) 

คุณภาพบริการ 5 ดา้น 
1. ด้านความไว้วางใจ 
2. ด้านความมีตวัตน 
3. ด้านความหน้าเชื่อถือ 
4. ด้านความเอาใจใส่ 
5. ด้านความตอบสนองทันที 
ที่มา: Parasuraman; Zeithaml; & Berry 
(2014) จินตนา  บุญเดมิ (2555: 7) 
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  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัย
ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรการหาตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973) 
โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เป็นการเลือกตัวอย่างโดยใช้ด้วยวิธี
แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยสอบถามและแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ 
Tesco lotus, Big c , Makroในบริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 
และอ าเภอไทรน้อย เพราะเป็นแหล่งที่สามารถพบกบักลุ่มบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถาม 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระท าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน าการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธ ีจากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้มาประกอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน การศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระของคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 

ตัวแปรอิสระ  Beta t Sig* 
ค่าคงที ่ 1.514    6.833 .000 
คุณภาพการให้บริการ (Qu) 0.566 0.478 10.849 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
R = 0.478, R2 = 0.228, Adjusted R2 = 0.226, SEE = 0.0.437, F = 117.696, Sig = .000 
 
 จากตาราง 1 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
พบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้ประมาณร้อยละ 22.6  (Adjust R2 = 0.226)  
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ที่เหลืออีกร้อยละ 77.4 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณาโดยคุณภาพการให้บริการ ( = 0.566, t = 
10.849) และค่า Sig = .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ .05 จึงสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรใน

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig* 
ค่าคงที ่ 1.564  7.073 .000 
ด้านความไว้วางใจ (Rt) -0.010 -0.011 -0.203 .840 
ด้านความมีตวัตน (Tb) 0.091 0.097 1.657 .098 
ด้านความน่าเชื่อถือ (Ar) 0.194 0.240 4.551 .000* 
ด้านความเอาใจใส่ (Ep) 0.181 0.205 3.695 .000* 
ด้านความตอบสนองทันที (Rv) 0.099 0.110 2.072 .039* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตัวแปรตาม การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
R = 0.497, R2 = 0.247, Adjusted R2 = 0.238, SEE = 0.434, F = 25.906, Sig = .000 
 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ และ
ด้านตอบสนองทันท ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มากที่สุด ส่วนด้านความไว้วางใจ
และด้านความมีตัวตนนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่แต่อย่างใด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐานหมายความว่า ผู้บริโภคตัดสินใจว่าคุณภาพการให้บริการ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ และด้านความตอบสนองทันทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญ .05 แต่ด้านความไว้วางใจและด้านความมีตัวตน
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับ
นัยส าคัญ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตจังหวัดนนทบุรี จ านวนทั้งส้ิน  
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน การศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท 
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 2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าเกษตรประเภทสินค้าอาหารส าเร็จรูป -ของแห้ง โดยซื้อจาก 
Tesco lotus ซึ่งมีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยว่า ชื่นชอบในคุณภาพสินค้า/ความสะอาด 
โดยจะซื้อสินค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 201-1,000 บาท 
 3. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ ในระดับสูงมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงมาก คือ ด้านความมีตัวตน ด้านความตอบสนองทันที ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ส่วนมีความคิดเห็นระดับสูง คือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่ 
 4. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใน
ระดับสูงทุกประเด็น ประกอบด้วย มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การสืบหาข้อมูลของสินค้า
เกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อ และสิทธิ์แลกซื้อภายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การมีส่วนในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และคนรอบข้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก 
 5. การทดสอบสมมติฐาน 
  จากผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า  
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยคุณภาพการให้บริการมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และเมื่อวิเคราะห์สมการถดถอยเชงิเส้นในรูปแบบการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า คุณภาพการให้บริการแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร 
ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ และด้านความตอบสนองทันที มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ส่วนด้านความไว้วางใจและด้านความมีตัวตนไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 
อภิปรายผล 
 คุณภาพการให้บริการต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จากผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการในระดับสูงมาก ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพ
การให้บริการเป็นส าคัญ ทั้งด้านความไว้วางใจ ด้านความมีตัวตน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจ และด้านความ
ตอบสนองเนื่องจาก คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็นเพราะ
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการท่ีจะเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งหากมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันผู้บริโภคเห็นความส าคัญของคุณภาพสินค้าเป็น  
อย่างมาก ซึ่งหากสินค้านั้นจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา  ปุญศิร ิ(2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
ระหว่างร้านสะดวกซื้อกับร้านขายของช า พบว่า ผู้บริโภคนั้นให้ความส าคัญต่อสินค้าต้องตรงตามความต้องการ  
มีคุณภาพมาตรฐาน สดใหม่ หลากหลาย และงานวิจัยของ จิวจินดา (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านเลยมอนฟาร์ม และศึกษาการด าเนินงานของผู้ประกอบการในธุรกิจร้านค้าเพื่อธรรมชาติและ
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สุขภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าเพื่อธรรมชาติและ
สุขภาพ คือ คุณภาพสินค้า 
  สมมติฐานท่ี 1.1 ด้านความไว้วางใจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ เป็นเพราะ การที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรจะค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก เน้นสินค้า
ที่ผ่านมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ โดยในส่วนของการสร้างความไว้วางใจจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อันเนื่องจาก
ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีการให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือการซื้อสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีสูงขึ้น จนเป็นผลให้ร้านค้ามีการสร้างคุณภาพการบริการที่มากขึ้น  
ตามล าดับ อีกทั้งเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น คุณภาพการให้บริการด้านความไว้วางใจไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา 
(2556: 183-186) ที่กล่าวว่าความไว้วางใจนั้นจะเป็นการสร้างความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ตรงกับส่ิงที่ลูกค้า
คาดหวัง จนท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ สามารถให้ความไว้วางใจได้ และไม่สอดคล้องตาม
งานวิจัยของ พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 2014; อ้างถึงใน จินตนา  บุญเดิม. 
2555: 7) ที่กล่าวว่า ความวางใจได้นั้นจะเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพการบริการท่ีจะท าให้ลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการน้ันๆ 
  สมมติฐานท่ี 1.2 ด้านความมีตัวตนไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ เป็นเพราะ สินค้าเกษตรในทุกผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ
มาเป็นอย่างดีจึงท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่มีความสะอาดปลอดภัย  ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
พาณิชย์ได้ออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าติดป้ายราคาของสินค้าอย่างชัดเจน จึงท าให้ร้านค้ามีมาตรฐาน
ของคุณภาพการบริการด้านความมีตัวตนที่เหมือนกัน ดังนั้น ในการซื้อสินค้าดังกล่าว จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเกษตร ซึ่งไม่สอดคล้องตามงานวิจัยของ ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยุธยา (2556: 183-186) ที่กล่าวว่า ความมีตัวตนเป็น
ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอานวยความสะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการส่ือสารต่างๆ และไม่สอดคล้อง
ตามงานวิจัยของ ฉัตรยาพร  เสมอใจ (2550: 46) ที่ได้กล่าวว่ากระบวนการในการเลือกที่จะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะ
เลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายใน
จิตใจของผู้บริโภค 
  สมมติฐานท่ี 1.3 ด้านความน่าเชื่อถือของคุณภาพการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นเพราะ การบริโภคสินค้าในปัจจุบันจ าเป็นที่จะต้องมีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถอืแก่ผู้บริโภค และสินค้านั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกหลักอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้าคุณค่าให้แก่
สินค้าเกษตร ที่เน้นถึงคุณค่าทางโภชนาการและเน้นอาหารที่ปลอดสารพิษ ซึ่งสอดคล้องตามงานวิจัยของ Parasuraman; 
Zeithaml; & Berry (2014) และจินตนา  บุญเดิม (2555: 7) ที่กล่าวว่า ผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
ให้บริการตามที่สัญญาไว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ไม่มีความผิดพลาด มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้ การเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ และการน าข้อมูลมาใช้ในการให้บริการ การท างานไม่ผิดพลาด การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ การมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
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  สมมติฐานที่ 1.4 ด้านความเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
เป็นเพราะความเอาใจใส่เป็นส่ิงที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการได้เน้นถึงการให้บริการของ
พนักงานที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ทั้งการแต่งกาย หรือการเอาใจใส่ต่อสินค้าบนชั้นวางอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้ง
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า การให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเกิดความประทับใจ
ในการใช้บริการที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องตามงานวิจัยของ Parasuraman; Zeithaml; & Berry (2014) 
จินตนา  บุญเดิม (2555: 7) และสมิต (2550; อ้างถึงใน เจริญ. 2554) ที่กล่าวว่า การให้ความสนใจและเข้าใจในความ
ต้องการของผูร้ับบริการอย่างเอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ มีเครื่องมือในกาวดัคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที ่เวลาในการเปิดให้บริการของ
องค์กร โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ และ
ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน 
  สมมติฐานท่ี 1.5 ด้านความตอบสนองทันที มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ เป็นเพราะร้านค้าปลีกมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้า
ท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรมากขึ้น อาทิ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ 
หรือช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามางานวิจัยของ Parasuraman; Zeithaml; & Berry (2014) จินตนา  บุญเดิม (2555: 7) และมาสโลว์ 
(Maslow. 2014: 80-81) โดยการตอบสนองเป็นการแสดงถึงความพร้อม ยินดีให้บริการเสมอ และรวดเร็วเมื่อลูกค้า
เข้ามาติดต่อ มีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ต้องการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าได้มากที่สุด ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ไม่เปล่ียนใจไปใช้บริการกับตลาดทั่วๆ ไป 
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  1. จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกควรพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค อาทิ การเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือพัฒนารูปแบบร้านค้าผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยม
ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพราะเกิดความสะดวกและง่ายต่อการซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกควรมี
เว็บไซต์ส าหรับให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ปัจจุบันมีช่องทางการซื้อสินค้าในรูปแบบ LINE 
Application เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
เกษตรจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้อีกช่องทางหน่ึง แต่ทั้งนี้ส่ิงที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญก็คือ ความ
น่าเชื่อถือ โดยผู้ประกอบการควรประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตร และการเน้นถึงความปลอดภัยที่
ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าเกษตร 
  2. ผู้ประกอบการควรจัดอบรมพนักงานประจ าร้านค้าสวัสดิการขององค์การคลังสินค้าให้มีใจรักใน
การให้บริการ มีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจในการซื้อสินค้าเกษตรขององค์การคลังสินค้าต่อไป 
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  3. องค์การคลังสินค้า ควรคัดเลือกร้านค้าปลีกที่ได้มีมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการครบทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความมีตัวตน ด้านความหน้าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ ด้านความตอบสนองทันที 
เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าให้ข้อมูลที่ได้รับอาจมีความไม่ครบถ้วนในการตอบของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ในครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้การ
สัมภาษณ์จากลูกค้า และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนมากขึ้น 
  2. การศึกษาครั้งนี้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะท าให้ทราบเฉพาะข้อมูลใน  
ด้านเดียว ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ส าหรับเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของคุณภาพการให้บริการต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาในการ
เพิ่มคุณภาพการให้บริการ 
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NBUS068: การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยง และความไว้วางใจของการใช้งานส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
THE IMPACTS OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE, RISKS AND TRUST ON THE PURCHASE 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS VIA ELECTRONIC COMMERCE 
 
สิวภา  ฟักเจริญ 1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ 2 
1 นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียง และความไว้วางใจของการใช้งาน ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ความเส่ียง และความไว้วางใจของผู้ใช้งานที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรของ
ประชาชนในเขตพื้นที่นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นที่นนทบุรี อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม วิธีการทาง
สถิต ิได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(Pearson’s Correlation) การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (simple regression) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการรับรู้ว่าง่ายด้านการรับรู้ความเส่ียงและด้านความ
ไว้วางใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับ
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งานด้านการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้งานการรับรู้ความเส่ียงและความไว้วางใจของการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, การรับรู้ความเส่ียง, ความไว้วางใจ, ความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตร 
 
Abstract 
 This research studies “The Impacts of Technology Acceptance, risks and trust on the purchase 
of agricultural products via electronic commerce” in Nonthaburi. The sample for this study is people in 
Nonthaburi whose age is 20 years old and above, with the total of 400 respondents. The approach is 
purposive sampling by using a questionnaire. The statistical methods used for data analysis include 
frequency, percentage, average, Standard Deviation, Pearson’s correlation, and multiple regression. 
 The study found that most of the respondents The respondents provide feedbacks on perceived 
usefulness and perceived ease of use when purchasing agricultural products via electronic commerce 
are at high level. Purchase intention of agricultural products via electronic commerce is at medium level. 
The hypothesis testing shows that acceptance of technology-including perceived usefulness and 
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perceived ease of use, risk and trust affect purchase intention of consumers for agricultural products via 
electronic commerce, with a statistical significance of .05 level. 
 
Keywords: Technology acceptance, Risk, Trust, Purchase Intention of Agricultural product 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตจึงเป็นส่วนส าคัญที่
ท าโลกสามารถส่ือสารในรูปแบบไร้พรมแดน ยิ่งถ้าในเชิงธุรกิจ การท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากๆ ได้ในเวลา
อันส้ันและใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ า เป็นส่ิงที่พึงปรารถนาของทุกธุรกิจ และอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงที่สามารถตอบสนองตอ่
ความต้องการดังกล่าวได้ อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและกิจกรรมในสังคมของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ (ETDA. 2014) ได้เปิดเผยถึงตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตต่อ
สัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีตัวเลขการใช้งานเน็ตโดยเฉล่ีย 32.3 ชั่วโมง/สัปดาห ์หรือใช้เวลาโดยประมาณ 
4.6 ชั่วโมง/วัน พอมาปี 2557 น้ีตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือใช้เวลา
โดยประมาณ 7.2 ชั่วโมง/วัน และมีการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีอย่างสมาร์ทโฟน เช่น การซื้อของ
ผ่านทางออนไลน ์พบว่าในรอบ 3 เดือน คนไทยกล้าตัดสินใจซื้อของออนไลน์มากขึ้นเฉล่ีย 4,000 บาท/ครั้ง ในปี 2014 นี้ 
ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ซื้อของออนไลน์ในช่วงราคา 500-1,500 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะนิยมช าระผ่านทางโอนเงิน
ธนาคารมากที่สุด (60.1%) อันดับ 2 บัตรเครดิต 42.8 อันดับ 3 ช าระผ่านทางCounter Service 16.8% (ETDA. 2015) 
ผลส ารวจพบว่าคนไทยที่เคยซื้อของผ่านทางออนไลน์ 64.9% ไม่เคยซื้อ 35.1% ทั้งนี้จากที่คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์
มากขึ้น โดยสินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน์ คือ สินค้าหมวดแฟชั่น กระเป๋า เส้ือผ้า อันดับสอง คือ อุปกรณ์ไอที อันดับสาม 
คือ สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม ดังนั้น ในภาคธุรกิจได้มองเห็นการท าการค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งก าลังได้รับความนิยม
จากผู้ซื้อ และเป็นช่องทางการด าเนินธุรกิจที่มีต้นทุนต่ ากว่าช่องทางอื่นๆ ท าให้เกิดการแข่งขันด้านราคาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จึงเป็นช่องทางการด าเนินธุรกิจที่ก าลังพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อ
อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อด าเนินการซื้อขายของระหว่างกันบทบาทที่ส าคัญของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อภาคธุรกิจ 
คือ การช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในการส่ังสินค้าของลูกค้า การให้บริการหลังการขาย อีกทั้งผู้ขายยังสามารถน าเสนอ
ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ ซึ่งในการท าธุรกิจค้าขายออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
จึงเป็นการเพิ่มช่องทางธุรกิจท าให้ธรุกิจนี้แตกต่างจากการท าธุรกิจแบบเดมิ ดังนั้น E-commerce จึงได้ถูกน ามาใช้ใน
สินค้าการเกษตรเพราะในช่วงที่สินค้าการเกษตรออกสู่ตลาดมากๆ จะท าให้สินค้าการเกษตรล้นตลาด และราคาตก 
ทั้งนี้สินค้าการเกษตรยังมีลักษณะพิเศษต่างจากสินค้าอื่นๆ คือ เน่าเสียง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเส่ียงเรื่อง
คุณภาพสินค้า ประหยัดค่าฝากเก็บ ค่ารักษาสินค้า จึงได้น าระบบ E-commerce มาปรับใช้ เพื่อพัฒนาธุรกิจสินค้า
การเกษตรและขยับขยายตลาดจนน าไปสู่การเติบโตของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงถูกเลือกมาเป็นตัวช่วยในการ
น ามาใช้จ าหน่ายสินค้าการเกษตรอีกทางหน่ึง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียงและความไว้วางใจของ
ผู้ใช้งานสินค้าเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ความเส่ียง 
และความไว้วางใจของผู้ใช้งานท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่นนทบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
การเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. การรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. การรับรู้ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในการศึกษาทั้งหมดพบว่า ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
หรือ Technological Acceptance Model (TAM) (Davis. 1989) มีส่วนส าคัญที่ไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือการ
ตัดสินใจในการใช้งาน 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.1 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
การเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ทฤษฎี TAM ในการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศใหม่ พบว่า การรับรู้
ถึงประโยชน์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.2 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ทฤษฎี TAM ในการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศใหม่ พบว่า การรับรู้
ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Martin; & Camarero (2008) ที่กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงโดยระบบรักษาความปลอดภัยและการ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งไปกระทบต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า 

การตัง้ใจซื้อสินคา้การเกษตร 

การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
- การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน 
- การรับรู้ว่างา่ยต่อการใชง้าน 
การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
ความไว้วางใจของการใช้งาน (Trust) 
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 สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับการค้นคว้าของ Srinivasan (2004) ได้ให้ทัศนะว่า ความส าเร็จในการจัดการท าธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนร่วมต่อความส าเร็จมากที่สุด คือ ความไว้วางใจ (Trust) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใช้การศึกษา 
   ประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่นนทบุรี โดยประชากร (Population) 
ที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่นนทบุรี จ านวน 1,193,711 คน (กรมการปกครอง. 2558) 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรเขตพื้นที่นนทบุรี ที่นิยมมาซื้อสินค้าเกษตร โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตร
การหาตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 1973) ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 
รวบรวม และสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Question) และการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการไป
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจัยด้านการรับรู้ และ
การตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 -39 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานภาพโสด 
  2. พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการยอมรับเทคโนโลยีของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลการเลือกใช้บริการเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และท าธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา มีรูปแบบ
การช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์นั้นจะช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าแฟชั่น โดยจะช าระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลา 12.00-17.59 น. มีความถี่ในการช าระเงิน 1-2 ครั้ง/เดือน จ านวน 1,001-
2,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างทราบการขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  3. ปัจจัยด้านการรับรู้แบ่งเป็น 2 ด้าน 1) การรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน 2) ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อ
การใช้งาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
  4. ความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตร พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามการตั้งใจซื้อสินค้า
เกษตรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
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 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวแปรอิสระ B S.E.  t Sig* 
ค่าคงที ่ 0.053 0.239    0.223 .824 
การยอมรับเทคโนโลยี 0.900 0.066 0.566 13.713 .000 

 
 จากตาราง 1 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซือ้สินค้าการเกษตร
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณร้อยละ 31.90 (Adjust R2 = 0.319) ที่เหลืออีกร้อยละ 68.1 เป็นผลจาก
ตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา โดยการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 1 
 
ตาราง 2 การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละด้านที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวแปรอิสระ ความตัง้ใจซื้อ 
B S.E.  t Sig* 

ค่าคงที ่ 0.172 0.241  0.712 .477 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน 0.283 0.068 0.197 4.175 .000 
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 0.599 0.062 0.455 9.650 .000 

 
 จากตาราง 2 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซือ้สินค้าการเกษตร
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณร้อยละ 33.10 (Adjust R2 = 0.331) ที่เหลืออีกร้อยละ 66.90 เป็นผลจาก

ตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา โดยปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน ( = 0.283, t = 4.175) ส่งผลต่อ

ความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ( = 0.599,  
t = 9.650) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านช่องทาง e-commerce จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 1.1 และ
สมมติฐานข้อ 1.2 
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ตาราง 3 การรับรู้ความเส่ียงที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวแปรอิสระ ความตัง้ใจซื้อ 
B S.E.  t Sig* 

ค่าคงที ่ 1.669 0.223  7.475 .000 
การรับรู้ความเส่ียง 0.459 0.062 0.349 7.426 .000 

 
 จากตาราง 3 พบว่า การรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ประมาณร้อยละ 11.90 (Adjust R2 = 0.119) ที่เหลืออีกร้อยละ 88.10 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 

โดยปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง ( = 0.349, t = .7.426) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 2 
 
ตาราง 4 การรับรู้ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวแปรอิสระ ความตัง้ใจซื้อ 
B S.E.  t Sig* 

ค่าคงที ่ 0.861 0.204    4.217 .000 
การรับรู้ความไวว้างใจ 0.669 0.055 0.520 12.146 .000 

 
 จากตาราง 4 ผล พบว่า การรับรู้ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ประมาณร้อยละ 26.90 (Adjust R2 = 0.269) ที่เหลืออีกร้อยละ 73.10 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 

โดยปัจจัยด้านการรับรู้ความไว้วางใจ ( = 0.520, t = 12.146) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงยอมรับสมมติฐานข้อ3 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการ การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพราะการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถซื้อขายได้ง่าย ลดระยะเวลาการเดินทาง จะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kamarulzaman (2007) ได้ท าการศึกษาการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ อีกทั้งงานวิจัยของ Amin (2007) ได้
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ท าการศึกษาการใช้งานเครดิตการ์ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งในการศึกษาทั้งหมดพบว่า ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
หรือ Technological Acceptance Model (TAM) (Davis; et al. 1989) มีส่วนส าคัญที่ไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือ
การตัดสินใจในการใช้งาน ส่วนการศึกษาของ Davis (1989) ได้ใช้ทฤษฎี TAM ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใหม่ 
ท าให้ทราบว่าทฤษฎี TAM นั้น มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน หรือพฤติกรรม และความต้องการใช้ของกลุ่มตัวอย่าง 
และในงานวิจัยของ Kamarulzaman (2007) ที่พบผลการศึกษาในลักษณะทิศทางเดียวกัน จึงสนับสนุนทฤษฎี TAM 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การที่ผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาจ
เป็นเพราะการรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎี TAM แต่ละด้าน ดังนี ้
   1. การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
การเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Davis; et al. (1989) ได้ใช้ทฤษฎี TAM ใน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใหม่ พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน อีกทั้งงานวิจัยของ 
Kamarulzaman (2007) ได้ศึกษาโดยผลการศึกษาพบว่า การท่ีผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อาจเป็นเพราะการรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ และทฤษฎี TAM ในเรื่องการรับรู้ถึงประโยชน์เป็น
ปัจจัยหลักที่ส าคัญของ TAM ซึ่งหมายถึง ความเชื่อของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ และ
เป็นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ท่ีจะใช้งานและมีความเป็นอิสระจากประสบการณ์ 
   2. การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
การเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Davis; et al. 
(1989) ได้ใช้ทฤษฎี TAM ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใหม่ พบว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้งาน อีกทั้งงานวิจัยของ Kamarulzaman (2007) ได้ศึกษาโดยผลการศึกษาพบว่า การที่ผู้บริโภคจะเกิด
การตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อาจเป็นเพราะการรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องการ
รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน โดยการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพราะการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อาทิ การใช้ Password ในการเข้าใช้
ข้อมูลยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยลดความเส่ียงในการช าระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับ Martin; & Camarero (2008) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงโดยระบบรักษาความ
ปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งไปกระทบต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าแสดงให้เห็นว่าความเส่ียง
ขึ้นกับระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงน าเสนอข้อมูลของสินค้า
บริการที่ครบถ้วน ในงานวิจัยของ Bauer (1960; อ้างใน Lu, Hsu; & Hsu. 2005: 109) ความเส่ียงจะมีอยู่ในกรอบ
ของความไม่แน่นอน และมีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของลูกค้า  ส่วนงานวิจัยของ Zhou (2013; อ้างใน  
จิรภา รุ่งเรืองศักดิ์. 2558) อธิบายว่า การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการระบุต าแหน่งในทางลบ อีกทั้ง
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งานวิจัยของ Zhao, Hanmer-Lloyd, Ward; & Goode (2008) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ความเส่ียง และการใช้บริการ
ธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวจีน การรับรู้ความเส่ียง คือ ปัจจัยที่สามารถอธิบายได้ดีว่าส่งผลให้
ผู้บริโภคชาวจีนเกิดการตัดสินใจใช้งานธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยของ Aldas-Manzano, Lassala-
Navarre, Ruiz-Mafe; & Sanz-Blas (2009) ได้ท าการศึกษานวัตกรรมผู้บริโภค และการรับรู้ความเส่ียงในการใช้
ธนาคารออนไลน์ ทั้งการรับรู้ความเส่ียงกับการใช้งานธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม โดยมีความสัมพันธ์กันร้อยละ -27.0 หมายความว่าการรับรู้ความเส่ียงในระดับมาก จะท าให้การใช้งานธนาคาร
ผ่านอินเตอร์เน็ตลดลง แต่หากการรับรู้ความเส่ียงมีในระดับต่ า การใช้งานจะเพิ่มมากขึ้นสวนทางกัน  และยัง
สอดคล้องกับ เกริดา  โคตรชารี และวิฏราธร จิรประวัติ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยน าของการรับรู้ความเส่ียงและ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่น
วาย ผลการทดสอบพบว่าปัจจัยการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่ การเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ต และความเชื่อใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย 
 สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าของ Srinivasan (2004) ได้ให้ทัศนะว่าความส าเร็จในการ
จัดการท าธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนร่วมต่อความส าเร็จมากที่สุด คือ 
ความไว้วางใจ (Trust) โดยความไว้วางใจของลูกค้าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะขึ้นกับ
ตัวบุคคลของลูกค้าโดยตรงซึ่งจะได้รับมาจากทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ  การจัดการ
ตราสินค้า คุณภาพของการบริการ และเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่งความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ซึ่งผลการศึกษาของ Srinivasan (2004) พบว่า ความไว้วางใจของลูกค้าจะเกิด
จากการด ารงอยู่ขององค์กรที่เป็นเจ้าของธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) (องค์กรเจ้าของเว็บไซต์) ซึ่งองค์กรที่
เป็นเจ้าของเว็บไซต์จะต้องมีการจัดการองค์กรประกอบท่ีท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ ที่จะน าไปสู่ความไว้วางใจที่ลูกค้า
มีต่อธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ขององค์กร และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมี
อิทธิพลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) และการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ รวมไปถึงการจดจ า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การยอมรับเทคโนโลยีของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตร 
   1.1 องค์การคลังสินค้า ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือกลางของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
เอกชนเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ให้เกิดการรับรู้ ทัศนคติต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทางที่ดีขึ้น 
  2. ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตร 
   2.1 องค์การคลังสินค้าควรก าหนดแนวทางการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถรองรับต่อการขยายตัวของธุรกิจขององค์การคลังสินค้า 
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   2.2 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องมีการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและต้องมีการจัด
หมวดหมู่ของสินค้าเกษตรให้ชัดเจน และสามารถเข้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 
   2.3 ควรมีระบบให้ความช่วยเหลือที่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน 
 การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  องค์การคลังสินค้า ควรมีระบบป้องกันหากมีการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การ
เข้าใช้ระบบโดยก าหนดรหัส OTP ในแต่ละครั้ง หรือการช าระเงินจะต้องขอรหัส OTP จากธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อตัด
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือ 
 การรับรู้ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ในการเข้าใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้มาใช้งาน โดย
การก าหนดรหัสผ่านท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล และจะต้องมีการก าหนดวันหมดอายขุองรหัสผ่าน เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ใช้งานใช้รหัสผ่านรหัสเดียวไปตลอด เพราะจะท าให้เกิดการโจรกรรมของข้อมูลได้ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าประชาชนในพื้นที่นนทบุรีนั้นให้ความส าคัญต่อความเส่ียงใน
การช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดปัญหาการใช้งานขัดข้องระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ และมี
ความเส่ียงที่ข้อมูลจะมีโอกาสถูกขโมยโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นการ
เจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ความเส่ียง ความปลอดภัย
ของข้อมูล เป็นต้น 
  2. ในการวิจัยครั้งนี้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในพื้นที่นนทบุรีเท่านั้น ท าให้ผลการวิจัยที่ได้นั้น
เป็นความคิดเห็นเฉพาะประชาชนในพื้นที่นนทบุรี ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากองค์การคลังสินค้าเป็นองค์การ
ที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นท่ี ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยเรื่อง
การยอมรับเทคโนโลยีของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าการเกษตรของประชาชนในเขต
พื้นที่อื่น เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเกษตร 
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NBUS069: คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า 
THE IMPACT OF SERVICE QUALITY ON CONSUMER’S DECISION TO USE THE SERVICE 
OFFERED BY PUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION 
 
นิตยา  ค าสวนจกิ 1   ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ์ 2 
1 สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
องค์การคลังสินค้า เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงสีและผู้ประกอบการลานมันเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการขององค์การคลังสินค้า และคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การ
คลังสินค้าของผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการลานมัน โดยกลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ 
ผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการลานมัน ที่มาใช้บริการองค์การคลังสินค้าจ านวน 276 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ 
 จากการวิจัยพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพ
สมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ประการโรงสี ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดจ าหน่ายส่ง อายุของบริษัท 5-10 ปี ทุนจดทะเบียน
บริษัท 5-50 ล้านบาท ยอดขาย/รายได้ปีล่าสุดของบริษัท (2558) 101-200 ล้านบาท จ านวนพนักงาน 101-200 คน 
โดยเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า 1-2 ครั้ง/เดือน ส่วนใหญ่รับหลักประกันสัญญา ช่วงเวลาที่ใช้บริการ เวลา 9.00-
11.00 น. ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการที่ส่วนงานการเงิน แหล่งข้อมูลที่ตัดสินใจ เลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า 
ส่วนใหญ่ทางเว็บไซด์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและด้านความเห็นอกเห็นใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า ส่วน
ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, การตัดสินใจใช้บริการ, องค์การคลังสินค้า 
 
Abstract 
 The research entitled “The Impact of Service Quality on Consumer’s decision to Use the 
Service offered by Public Warehouse Organization”, aims to study the feedback from mill and cassava 
entrepreneurs, regarding the service quality of Public Warehouse Organization which impacts their 
decisions to use the service. The sample for this research  includes 276 mill and cassava entrepreneurs, 
The tool for data collection is a questionnaire and the statistical tools used for data analysis are 
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frequency, percentage, average, Standard Deviation, Pearson’s correlation, simple regression, and 
multiple regression analysis. 
 The study found that most respondents were males, with Bachelor’s degrees and married. The 
majority of the respondents were mill wholesaler and cassava entrepreneurs whose companies have 
been established for about 5-10 years, with capital investment of 5-50 million baht and latest revenue 
(2015) is about 101-200 million baht. The average number of staff is roughly around 101-200 people. 
Majority of the respondents have used the services from Public Warehouse Organization 1-2 times/month 
with collateral agreement from 9.00-11.00 a.m. The unit where most respondents have used the service is 
financial services unit. The respondents obtain the information about Public Warehouse Organization 
mostly from the website. 
 The hypothesis testing results found that service quality components including reliability, 
assurance and empathy impact the decision to use the service offered by Public Warehouse 
Organization. Other service quality components including tangibility and responsiveness do not impact 
the decision to use the service offered by Public Warehouse Organization, with a statistical significance 
level of .05. 
 
Keywords: Service quality, Consumer’s decision, Public Warehouse Organization 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์การคลังสินค้า เป็นหน่วยงานบริการประชาชน และผู้ประกอบการ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจ
ด าเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตร และภารกิจในการให้บริการ โดยองค์การคลังสินค้า
ได้มีการด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ลด
ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความพร้อม 
และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งเป็นการลดภาระให้แก่
ผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารที่ดี อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการติดต่อและ
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศตลอดจนสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในภาพรวม ตามวัตถุประสงค์
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจ และสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
สร้างความเป็นธรรมเสมอภาค ส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ (องค์การคลังสินค้า. 2556ก) 
 คุณภาพการบริการท่ีดีจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้รับการบริการ และพฤติกรรม
ของผู้รับการบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการโรงสี และลานมัน 
มาเข้ารับบริการมากขึ้น ท าให้ก่อเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และการบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ
อื่นท่ีปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
 ส านักงานองค์การคลังสินค้า ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
ให้บริการที่ดี การปฏิบัติงานล่าช้า การเลือกปฏิบัติ หรือการใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ไม่เปิดเผย
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ข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน จากการชี้แจงไม่ชัดเจน การส่ือสารไม่ตรงกัน ตลอดจนความไม่โปร่งใสในการ
ให้บริการ ซึ่งเรื่องราวร้องเรียนของผู้ประกอบการจึงมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ ความคิดเห็น มุมมอง ของผู้มาใช้บริการอาจท าให้ส านักงานองค์การคลังสินค้าได้รับค าแนะน าที่มี
คุณค่าต่อการเพิ่มความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในการใช้บริการในครั้งต่อๆ ไป และสามารถใช้วัดระดับความส าเร็จของ
คุณภาพการให้บริการ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบริการให้ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจตามวิสัยทัศน์ ดังนั้นการ
วิจัยศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการองค์การคลังสินค้า จึงเป็นการวัดระดับความพึงใจ
ของผู้รับบริการ และสามารถน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการ จะท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
และช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ได้โดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ
ของส านักงานองค์การคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง (องค์การคลังสินค้า. 2556ข) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงสีและผู้ประกอบการลานมันเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การคลังสินค้า 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าของ
ผู้ประกอบการโรงสีและผู้ประกอบการลานมัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการโรงสี และประกอบการลานมัน ที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน า
สินค้าเกษตรขององค์การคลังสินค้า จ านวน 900 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการโรงสี และประกอบการลานมัน ที่เข้าร่วมโครงการรับ
จ าน าสินค้าเกษตรขององค์การคลังสินค้า จ านวน 276 คน ซึ่งผู้วิจัยได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการ
ค านวณจากสูตรการหาตัวอย่างของโดยใช้สูตรตารางของ ทาโร ยามาเน่ (สุทธนู  ศรีไสย์. 2551) ก าหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ ร้อยละ 95 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย 
   3.1.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
   3.1.2 ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
   3.1.3 ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ 
   3.1.4 ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
   3.1.5 ด้านความเห็นอกเห็นใจ 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 องค์การคลังสินค้า หมายถึง เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน
บริหารคลังสินค้า การค้า และการบริการสินค้าเกษตรด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ด าเนินธุรกิจการค้า 
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คลังสินค้าและธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานอย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลักรวมทั้งการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณและ
ราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุณภาพการบริการ หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมของการด าเนินงานตาม มาตรฐานและมีความสม่ าเสมอ 
ในการตอบสนองตามความต้องการ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการของ
ส านักงานองค์การคลังสินค้า 
 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ส านักงานองค์การคลังสินค้า มีเครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์มีความทันสมัย ตัวอาคาร การตกแต่งภายนอกและภายในของสถานท่ีให้บริการมีความสวยงามเข้าใช้สะดวก 
และป้ายบอกรายละเอียดต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
 ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ หมายถึง การบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้มารับบริการอย่าง
ถูกต้อง แม่นย า สามารถตรวจสอบได้ มีการให้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสม และ พนักงานที่ให้บริการสามารถ
ให้บริการทันตามเวลาที่ก าหนด มีความถูกต้องในการท าสัญญาและการบันทึกข้อมูลในระบบเกิดข้อผิดพลาดในการ
ท าสัญญาน้อย สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกกระบวนการ 
 การตอบสนองต่อความต้องการการบริการ หมายถึง ผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทุกครั้ง
เกี่ยวกับการให้บริการ ให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ให้บริการสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้ตรง
ตามที่ต้องการ และผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
 การสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มารับบริการ หมายถึง ส านักงานองค์การคลังสินค้ามีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่
มีพฤติกรรมที่สร้างให้เกิดความมั่นใจในการบริการ มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนและเป็นมิตร และผู้ให้บริการ 
สามารถอธิบายให้เข้าใจในข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
 ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงานองค์การคลังสินค้า ผู้ให้บริการคอยเอาใจใส่ และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ เข้าใจถึงความต้องการแต่ละอย่างของผู้รับบริการ 
 การตัดสินใจ หมายถึง ขั้นตอนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา 
หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการตัดสินใจเป็นส่ิงส าคัญในการเลือก
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในของ องค์การคลังสินค้า เช่น ส านักนโยบายรัฐบาล (ส่วนงานจ าหน่าย
นโยบาย ส่วนงานพื้นที่ 1-4) ส านักการเงิน เป็นต้น สามารถน าผลเรื่อง คุณภาพในการให้บริการทีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ หรือความ
ปรารถนาของลูกค้าได้มากขึ้น 
  2. หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถน าผลเรื่อง คุณภาพบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการไปใช้ในการหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพดา้นคณุภาพการบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ให้เป็นท่ียอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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  3. ข้อมูลท่ีได้สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจหรือก าลังท าการวิจัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
ให้บริการ ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปต่อยอดเชิงวิชาการให้กับผู้ที่สนใจในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
ให้บริการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพการให้การบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า 
  1. คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
องค์การคลังสินค้า 
  2. คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
องค์การคลังสินค้า 
  3. คุณภาพการให้การบริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์การคลังสินค้า 
  4. คุณภาพการให้การบริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า 
  5. คุณภาพการให้การบริการด้านความเห็นอกเห็นใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การ
คลังสินค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์การคลังสินค้า ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระท าโดยผู้วิจัย ซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

คุณภาพการบรกิาร 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
3. การตอบสนองต่อความต้องการ การบริการ 
4. การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บรกิาร 
5. ความเห็นอกเห็นใจ 
(ที่มา: Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 1988) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
(ที่มา: บุษกร  ค าคง. 2542) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 276 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่เป็นผู้ประการการโรงสี ส่วนใหญ่เป็น ผู้จัดจ าหน่ายส่ง อายุ
ของบริษัท 5-10 ปี ทุนจดทะเบียนบริษัท 5-50 ล้าน/ยอดขาย/รายได้ปีล่าสุดของบริษัท (2558) 101-200 ล้านบาท 
จ านวนพนักงาน 101-200 คน 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยรู้จักองค์การคลังสินค้ามาก่อน ใช้บริการองค์การคลังสินค้า 1-2 ครั้ง/เดือน 
การตัดสินใจใช้บริการองค์การคลังสินค้าส่วนใหญ่รับหลักประกันสัญญา ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ 9.00-11.00 น. 
แหล่งข้อมูลท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า ส่วนใหญ่ทางเว็บไซต์ 
  3. คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าในภาพรวมอยู่ใน

ระดับด ี( = 3.97, S.D. = 0.313) 

  4. คุณภาพการให้บริการ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรูปธรรมของการบริการ ( = 3.83, 

S.D. = 0.481) 2) ด้านความความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (  = 4.09, S.D. = 0.449) 3) ด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการการบริการ ( = 4.65, S.D. = 0.464) 4) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ( = 4.16, 

S.D. = 0.435) และ 5) ด้านความเห็นอกเห็นใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี ( = 3.74, S.D. = 0.508) 
  5. การตัดสินใจใช้บริการองค์การคลังสินค้าพบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามการ

ตัดสินใจใช้บริการองค์การคลังสินค้ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี ( = 3.71, S.D. = 0.695) 
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยส าหรับแต่ละสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 การส่งผลระหว่างคุณภาพในการให้บริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าโดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 

ตัวแปร β S.E. Beta T Sig. 
ค่าคงที่ 2.158 0.526 - 4.102 .000* 
คุณภาพการให้บริการ 0.392 0.132 0.176 2.966 .003* 

R2 = 0.031; Adjust R2 = 0.028; F = 8.795; Sig < .05 
 
 จากตาราง 1 คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลัง สินค้าอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 (P-Value = .003) และมีค่าความผันแปร (Adjust R2 = 0.028) ซึ่งหมายความว่า คุณภาพการ
ให้บริการสามารถอธิบายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า ได้ร้อยละ 2.8 ที่เหลืออีก 
ร้อยละ 97.2 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ โดยคุณภาพการให้บริการ β = 0.176 หมายถึง คุณภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น
หนึ่งหน่วยจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 0.716 หรือร้อยละ 17.6 ดังนั้น  
จึงยอมรับสมมติฐาน 
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ตาราง 2 การส่งผลระหว่างคุณภาพในการให้บริการในแต่ละด้านกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า  
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

 

ตัวแปร β S.E. Beta T Sig. 
ค่าคงที่ 2.958 0.511 - 5.792 .000* 
1. ด้านความเป็นรูปธรรม -0.191 0.80 -0.063 -1.128 .260 
2. ด้านความน่าเชื่อถือ 0.786 0.312 0.507 2.518 .012 
3. ด้านการตอบสนอง -0.14 0.078 -0.10 -0.184 .854 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า -1.120 0.308 0.701 3.636 .000* 
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ 0.690 0.083 0.510 8.381 .000* 

R2 = 0.275; Adjust R2 = 0.262; F= 20.521; Sig < .05 
 
 จากตาราง 2 ผู้ศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขององค์การคลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (P-Value = . 260) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (P-Value = . 012) และ β = 0.507 หมายถึง คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ
เพิ่มขึ้นหน่ึงหน่วยจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า เพิ่มขึ้น 0.507 หรือร้อยละ 50.7 ดังนั้น 
จึงยอมรับสมมติฐาน 
 คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองลูกค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การ
คลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (P-Value = .854) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 คุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การ
คลังสินค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (P-Value = . 000) และ β = 0.701 หมายถึง คุณภาพการให้บริการด้านการ
ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 0.701 
หรือร้อยละ 70.1 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 
 คุณภาพการให้บริการด้านความเห็นอกเห็นใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (P-Value = . 000) และ β = 0.510 หมายถึง คุณภาพการให้บริการด้านความเห็นอก
เห็นใจเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า เพิ่มขึ้น 0.510 หรือร้อยละ 51.0 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้าประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้าน
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ความเห็นอกเห็นใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Parasuraman; Zeithaml; & Berry (1988) ซึ่งกล่าวถึง องค์ประกอบของความส าเร็จในการให้บริการ การเข้าถึง
ลูกค้า (Access) ไว้ว่า ความส าเร็จในการให้บริการลูกค้าต้องการบริการนั้นต้องอ านวยความสะดวกในความตั้งใจที่
จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ มีจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มอัธยาศัยดี 
มีความเป็นกันเอง ตลอดจนให้บริการด้วยกิริยามารยาท ที่สุภาพเรียบร้อย 
  1. ด้านความเป็นรูปธรรมกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์การคลังสินค้า จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การ
คลังสินค้า ซึ่งผู้ใช้บริการขององค์การคลังสินค้ามีความคิดเห็นว่า สถานท่ีส านักงานองค์การคลังสินค้าขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น มีการวางเอกสารกระจัดกระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ ตลอดจนไม่มีบรรยากาศที่ดีและมีพื้นที่
ส าหรับจอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา  ภัทรมโน (2556) ศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพในการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพการบริการด้าน
ความเป็นรูปธรรมไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว เกิดจากสถานที่ภายในรีสอร์ทขาด
ความเป็นระเบียบ สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
  2. ด้านความความน่าเชื่อถือกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการด้านความความน่าเชื่อถือส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การ
คลังสินค้า ซึ่งองค์การคลังสินค้าให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาและข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลในการท าสัญญาซื้อขาย
ข้าวสาร มีการชี้แจง แนะน ารายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ในการให้บริการ หากลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพ
การให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มารับบริการที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้ตัดสินใจใช้บริการมากขึ้นตามไปด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อภิวุฒิ  ตั้งจิตการุญ (2554) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ
การตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบริษัททรู อินเทอร์เน็ตจ ากัด ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัททรู อินเทอร์เน็ต  จ ากัด 
เกิดจากพนักงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโดยไม่เกิดความผิดพลาด พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
  3. ด้านการตอบสนองความต้องการการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการการบริการไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้าไม่มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ และไม่มีความพร้อมในการตอบข้อซักถาม ในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเช่าคลัง ค่าปรับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
ข้าวล่าช้าเกินก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน  เลิศพิทักษธรรม (2558) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์” พบว่า 
คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เกิดจาก
พนักงานผู้ให้บริการไม่มีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามและให้ความช่วยเหลือ 
  4. ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการกับการตัดสินใจใช้บริการขององค์การคลังสินค้า 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์การคลังสินค้า สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าให้บริการพูดจาด้วย
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ความเป็นมิตร ให้ค าแนะน าที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ แสดงความรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ท าให้เกิดความมั่นใจ
ในการใช้บริการ หากลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการในด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการที่มากขึ้น   
ก็จะส่งผลให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ภัทรา  ภัทรมโน (2556) 
ศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาวในจังหวัด
ชลบุรี” พบว่า คุณภาพการบริการการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ารีสอร์ท 
ระดับ 4 ดาว เกิดจากรีสอร์ทพร้อมรับผิดชอบหากเกิดการผิดพลาดในการให้บริการเช่น ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย
ภายในห้องพัก 
  5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ กับการตัดสินใจใช้บริการขององค์การคลังสินค้า จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความใส่ใจของพนักงานที่มีให้แก่ลูกค้า การทักทายอย่างเป็นมิตร พนักงานมีความเต็มใจในการ
ให้บริการสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างเต็มใจ 
หากลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการในด้านความเห็นอกเห็นใจที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้ตัดสินใจใช้บริการมากขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤดี  ธรรมสุรัติ (2554) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ”เกิดจากการ
บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการมีการแสดงออกถึงความเต็มใจในการตอบข้อซักถาม มีมนุษย์สัมพันธ์
และความเอาใจใส่ในการให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกรณีขององค์การคลังสินค้าเท่านั้นเพื่อให้เห็นภาพของคุณภาพการ
ให้บริการท่ีดีไปใช้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ควรศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
แห่งอื่นเพิ่มเติม เช่นการประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐที่สนองนโยบายรัฐบาล และช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกันองค์การคลังสินค้า 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาถึงรายละเอียดของคุณภาพการบริการของส่วนงานหรือแผนกต่างๆ 
เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ขององค์การคลังสินค้าเพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง  
และพัฒนาได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
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NBUS070: การศึกษารูปแบบ เน้ือหา และการสื่อสารของบล็อกเกอรทองเท่ียว ในเว็บไซต 
Readme.me 
THE STUDY OF STYLES, CONTENTS AND COMMUNICATIONS OF TRAVEL BLOGGERS 
IN WEBSITE: Readme.me 
 
อนุรักษ  จันทรดํา * 
* คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
บทคัดยอ 
 ปจจุบันบทวิจารณเก่ียวกับการทองเที่ยวในอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงตระหนักถึง
ขอมูลที่ปรากฏอยูบนบทวิจารณของบล็อกเกอรและจัดทําการศึกษาองคประกอบของการเขียนบทวิจารณที่ไดรับ
ความนิยมบนเว็บไซต Readme.me โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางบล็อกเกอร โดย
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงในชวงเดือนมกราคม 2560 จากการจัดอันดับบทวิจารณ
ออนไลนยอดนิยมที่มียอดผูเขาชมกดช่ืนชอบและเปนสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา บล็อกเกอร
ใหความสําคัญกับการนําเสนอรูปภาพมากที่สุด รองลงมาคือ การใหขอมูลในดานการเปดเผยตัวเองและการเดินทาง 
การบอกเลาที่มาของการเดินทาง ตามลําดับ นอกจากนี้ในสวนของการใหขอมูลดานที่พักและรานอาหาร บล็อกเกอร
ไดใหความสําคัญไปในสวนของรายละเอียดดานที่ต้ังและราคา นอกจากนี้ยังพบวาการต้ังช่ือบทวิจารณมีรูปแบบ 
พาดหัวแบบใหเห็นขอเท็จจริงมากที่สุด ซ่ึงผลวิจัยขางตนสามารถนําไปเปนแนวทางในการเขียนบทวิจารณทองเที่ยว
ออนไลนเพื่อใหประสบความสําเร็จ 
 
คําสําคัญ: บทวิจารณทองเที่ยวออนไลน/บล็อกเกอร/วิเคราะหเนื้อหา 
 
Abstract 
 Now a day the number of people interested in online travel reviewing is increasing dramatically. 
Therefore, this research aimed to study popular blogger's review content from README.me website. This 
research analyzes the content and in-depth interviews bloggers of sample reviews is popular in January 
2017 and reviewing Thailand places. The results shown that bloggers put the most effort in Picture, Personal 
information and Introducing Information. Most Bloggers Wrote highlighted location, transportation, and 
cost of the hotels and restaurants more over. Bloggers suggested that heads of the reviews importantly 
tell the fact. To sum up, the research results are informed the guideline for blockers to write a popular and 
successful online travel reviews. 
 
Keywords: Travel Review Online/ Blogger/Content analysis 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการเจริญเติบโตขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
สามารถสรางรายไดหลักใหกับประเทศ ถึงแมวาในชวงหลายปผานมาประเทศไทยตองประสบปญหาทางการเมืองภายใน 
ประเทศและปญหาเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทั่วโลก ทําใหเกิดการชะลอตัวในการซ้ือสินคาการบริการดานการทองเที่ยวของ
ทั้งนักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติ 
 การทองเที่ยวถือเปนสินคาชนิดหนึ่งที่มีความแตกตางจากสินคาประเภทอื่นๆ คือ ผูบริโภคจะไมสามารถ
สัมผัสสินคาโดยตรงกอนตัดสินใจซ้ือ แตผูบริโภคจะตองเดินทางไปใชบริการหรือสัมผัสกับแหลงทองเที่ยวในถ่ินที่ต้ัง
ดวยตนเอง นักทองเที่ยวจึงมีแนวโนมใชส่ือออนไลนในการทองเที่ยวมากขึ้น ไมวาจะเปนการจองต๋ัวโดยสารและวางแผน 
การเดินทางอยางมีประสิทธิภาพ โดยนักทองเที่ยวมักจะนิยมคนหาขอมูลทางเว็บไซตโดยเฉพาะในเสิรจเอนจ้ิน ผูผลิต
ส่ือออนไลนจึงมีการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซตที่ใหขอมูลดานการทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะบทวิจารณ
ของผูที่เคยไปยังแหลงทองเที่ยวนั้นๆ โดยจะมีแนวโนมการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยมักจะมีการ
นําภาพถายของสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมตางๆ เปนองคประกอบหลักภายในบทวิจารณนั้นๆ ดวยเหตุนี้นักทองเที่ยว
สวนมากจึงมักจะคนหาขอมูลดานการทองเที่ยวจากแหลงขอมูลตางๆ กอน ซ่ึงแหลงที่นักทองเที่ยวใชในการสืบคนหา
ขอมูลในสมัยกอน 
 โดยทั้งนี้ปจจุบันมีเว็บไซตที่รวบรวมบทวิจารณทองเที่ยวออนไลนอยูมากมายโดยเว็บไซต Readme.me  
ก็เปนอีกหนึ่งเว็บไซตที่ไดรับความนิยมที่มีผูอานติดตามอยูมากกวา 600,000 คน ซ่ึงกอต้ังโดย Blue House Travel 
Co., Ltd โดย “Readme.me” จึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหเปนอีกชองทางหนึ่งใหบล็อกเกอรหรือผูแบงปนเร่ืองราวและ
นักทองเที่ยวมาแลกเปล่ียนประสบการณกัน [1] 
 ดังนั้น ผูใชอินเทอรเน็ตที่มีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับการทองเที่ยวและตองการคนควาขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ จึงนิยมเขามาใชบริการขอมูลขาวสารในเว็บไซต Readme.me เพราะนอกจากจะ
ไดใชประโยชนจากขอมูลในเว็บไซตแลวแลวยังสามารถทราบถึงความคิดเห็นของผูอื่นที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน
อีกดวย ซ่ึงในทุกบทวิจารณออนไลนสามารถจะเปดพื้นที่ใหผูอานไดแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเว็บไซตนี้จะประกอบไปดวย
บทวิจารณเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มากมาย ซ่ึงในแตละบทวิจารณจะมีรูปแบบเนื้อหาและการส่ือสารที่แตกตาง
กันไป จากที่กลาวไปขางตนทําใหผูวิจัยจึงตองการศึกษา รูปแบบเนื้อหาและการส่ือสารบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน 
วาตองมีองคประกอบใดบางที่จะทําใหบทวิจารณนั้นๆ ประสบความสําเร็จ ทําผูบริโภคที่ตองการไปเที่ยวในสถานที่ตาง 
เกิดความสนใจช่ืนชอบบทวิจารณการทองเที่ยวจากเว็บไซต Readme.me 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาและการส่ือสารของบทวิจารณทองเที่ยวออนไลนของเว็บไซต Readme.me 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการศึกษาบทวิจารณเก่ียวกับการทองเที่ยว
เว็บไซต Readme.me โดยแบงการลงรหัสเปน 3 สวน ไดแก รูปแบบการต้ังช่ือบทวิจารณออนไลน การใหขอมูลเก่ียวกับ
การทองเที่ยว การนําเสนอรูปภาพ ขั้นตอนถัดมา ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงในชวง
เดือนมกราคม 2560 โดยจากการจัดอันดับบทวิจารณออนไลนจากการจัดอันดับบทวิจารณออนไลนยอดนิยม โดยมี
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ยอดผูเขาชมกดช่ืนชอบ (Liked) มากกวา 10,000 คน และเปนสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย ทําใหไดบทวิจารณ
ออนไลนเพื่อมาทําการศึกษาทั้งหมด 33 บทวิจารณออนไลน ซ่ึงมีบล็อกเกอรทั้งหมด 10 บล็อกเกอร ซ่ึงประกอบไปดวย 
“ReviewPapai” 12 บท “ไมก่ีบาทBackPacker” 4 บท “เหล่ียมพาเที่ยว” 4 บท “ไปเที่ยวทําไม” 4 บท “กินเพลิน เดินเที่ยว” 
3 บท “แมนางลําหับ” 2 บท “นายเตร็ดเตร เททั่วไทย” 1 บท “LingPle” 1 บท “เที่ยวออกเดิน” 1 บท “สต๊ัดดอย รอย
เร่ืองราว” 1 และเม่ือไดบทวิจารณออนไลนตัวอยางแลว ผูวิจัยจึงไดทําการลงรหัสวิเคราะหเนื้อหาแตละบทวิจารณ
ออนไลนโดยใชแบบลงรหัส (Coding Sheet) ซ่ึงออกแบบโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับ
ภาพถายและการส่ือสารผานภาพถาย [2] แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว [3] แนวคิด
เก่ียวกับการพาดหัว [4] จากนั้นไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุมตัวอยางบล็อกเกอรทั้งหมด 5 คน 
ไดแก “ReviewPapai” “ไมก่ีบาท BackPacker” “เหล่ียมพาเที่ยว” “แมนางลําหับ” “เที่ยวออกเดิน” เพื่อนําผลจากการ
สัมภาษณที่ไดมาทําวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศกึษา 
 ผลการวิเคราะหคาทางสถิติจากแบบวิเคราะหเนื้อหา สามารถแบงผลการศึกษาไดออกเปน 3 ดาน ไดแก 
ดานการต้ังช่ือหัวขอบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน ดานการใหขอมูลบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน และดานการนําเสนอ
รูปภาพ ซ่ึงจะนําเสนอผลการศึกษาตามตารางตอไปนี ้
 
ตาราง 1 ผลการศึกษาการต้ังช่ือหัวขอ บทวิจารณทองเที่ยวออนไลน 
 

หัวขอ จํานวน รอยละ 
1.   พาดหัวแบบใหเห็นขอเท็จจริง 31 93.94 
2.   พาดหัวแบบกระตุนความสนใจ อยากรู 11 33.33 
3.   พาดหัวแบบใชการเลนคํา   6 18.18 
4.   พาดหัวแบบใชเอกลักษณประจําตัว   5 15.15 
5.   พาดหัวแบบคําส่ัง   4 12.12 
6.   พาดหัวเพื่อบอกประโยชน   3   9.09 
7.   พาดหัวแบบใชคําคลองจอง   3   9.09 
8.   พาดหัวแบบใชคําเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย   3   9.09 
9.   พาดหัวแบบคําถาม   2   6.06 
10. พาดหัวแบบเลือกกลุมเปาหมาย   2   6.06 

 
 จากตาราง 1 ผลการศึกษาการต้ังช่ือหัวขอบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน พบวา การพาดหัวแบบใหเห็น
ขอเท็จจริงมากที่สุด เชน การใหขอมูลสถานที่ จุดหมายปลายทางหรือยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง จํานวน 31 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 93.94 รองลงมาคือ การพาดหัวแบบกระตุนความสนใจ อยากรู เชน จํานวน 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
47.37 และพาดหัวแบบใชการเลนคํา จํานวน 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.18 ตามลําดับ 
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ตาราง 2 ผลการศึกษาการใหขอมูลบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน 
 

หัวขอ จํานวน รอยละ 
1. เปดเผยตนเอง 32 96.97 
2. บอกเลาที่มา 31 93.94 
3. บอกประวัติสถานที่   3   9.09 
4. ขอมูลดานการเดินทาง 32 96.97 

4.1 บรรยาย 32 96.97 
4.2 แผนที่ 11 33.33 
4.3 พิกัด   1   3.03 

5. ขอมูลดานที่พัก 26 78.79 
5.1 สถานที่ต้ัง 26 78.79 
5.2 ราคา 23 69.70 
5.3 บริการ   4 12.12 

6. ขอมูลรานอาหาร 18 54.55 
6.1 สถานที่ต้ัง 16 48.48 
6.2 ราคา 14 42.42 
6.3 รสชาติ 11 33.33 
6.4 บริการ   2   6.06 

7. ขอมูลสินคาที่ระลึก   1   3.03 
8. ขอมูลประเพณี   1   3.03 

 
 จากตาราง 2 พบวา การใหขอมูลบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน พบปรากฏการเปดเผยตัวตนมากที่สุด โดย
จากการวิเคราะหขอมูลพบปรากฏมีการแนะนําตัวบอกขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ อาชีพ ภูมิลําเนา มีการเปดเผยภาพที่
แสดงใหเห็นถึงเจาของบทวิจารณออนไลนรวมถึงส่ือสังคมออนไลน เชน Facebook, Instagram ที่แสดงใหเห็นถึง
ตัวตนจริงของเจาของบทวิจารณออนไลน โดยขอมูลที่พบเจาของบทวิจารณออนไลนจะมีการบอกขอมูล ไดแก ช่ือ 
Facebook และเปดเผยภาพของตนเอง จํานวน 33 คร้ัง คิดเปนรอยละ 100 ทั้งนี้ยังพบปรากฏการใหขอมูลดานอื่นๆ 
ที่มีจํานวนเทากันกับการเปดเผยตัวตน ไดแก การบอกเลาเร่ืองราว ที่มาและเหตุผล เชน วันหยุดพักรอนอยากพา
ครอบครัวไปเที่ยว ไดรับการแนะนํามาจากเพื่อนวาควรมาที่นี ่ไดรับการเชิญจากโรงแรมรานอาหาร และการใหขอมูล
ดานการเดินทาง โดยมีรูปแบบการใหขอมูลเปนการบรรยายมากที่สุด 
 ทั้งนี้ยังพบปรากฏการขอมูลรองลงมาคือ การใหขอมูลดานที่พัก การใหขอมูลเก่ียวกับสถานที่ต้ัง บอกพิกัด 
จุดสังเกต รายละเอียดที่พัก ราคา และบริการ จํานวน 26 คร้ัง คิดเปนรอยละ 78.79 และพบปรากฏการใหขอมูล
รานอาหาร โดยสวนใหญจะใหขอมูลในรายละเอียดของสถานที่ต้ัง รสชาติ ราคา จํานวน 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 54.55 
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ตาราง 3 ผลการศึกษาการนําเสนอรูปภาพในบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน 
 

หัวขอ จํานวน รอยละ 
1. Travel/Leisure 33 100 
2. ภาพคน 33 100 
3. ภาพวิว 33 100 
4. สถาปตยกรรม 11 33.33 
5. วิถีชีวิตประเพณี   8 24.24 
6. ดอกไม ภาพสินคา   7 21.21 
7. ภาพสัตว   6 18.18 

 
 จากตาราง 3 พบวา การนําเสนอรูปภาพในบทวิจารณทองเที่ยวออนไลนมีการนําเสนอภาพ Travel/Leisure 
พบปรากฏการนําเสนอภาพการทองเที่ยว โดยใชภาพส่ือความหมายและบอกเลาเร่ืองราวในการทํากิจกรรมตลอด
การทองเที่ยว จํานวน 33 คร้ัง คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงเทากับปรากฏเทากับภาพวิว คือ การนําเสนอภาพวิวทิวทัศนใน
มุมมองตางๆ โดยมุงถายทอดเนื้อหาใหผูชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมและภาพคน โดยพบปรากฏการนําเสนอภาพคน
ในลักษณะตางๆ ทั้งภาพคนที่ถายลักษณะภาพเด่ียว ภาพคนลักษณะภาพหมู ภาพนักทองเที่ยวทาทางตางๆ นอกจากนี้
ยังพบวาในภาพคนที่ไดนําเสนอจะมีองคประกอบของสถานที่ทองเที่ยวเปนฉากหลังอยูดวย เชน ภาพทิวทัศนทะเล น้ําตก 
ภาพปายบอกช่ือสถานที่ หรือจุดสําคัญที่แสดงถึงสถานที่เอกลักษณของสถานที่นั้นๆ รองลงมาคือ ภาพสถาปตยกรรม 
โดยพบปรากฏการนําเสนอภาพสถาปตยกรรม คือ ภาพตึกอาคาร วัด โครงสรางตางๆ ที่สะทอนถึงศิลปะออกแบบ 
ภาพบานเรือนของผูคนใน ทองถ่ิน ภาพโรงแรมหรือภาพสถานที่พัก การออกแบบการตกแตงทั้งภายในและภายนอก 
จํานวน 11 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33.33 
 
สรปุผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหคาทางสถิติจากแบบวิเคราะหเนื้อหาทั้ง 3 สวนขางตน พบวา เนื้อหาในสวนของการ
นําเสนอรูปภาพ พบปรากฏมากที่สุด โดยสวนใหญจะเปนประเภท Travel/Leisure ภาพวิว และภาพคน โดยผลการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางบล็อกเกอรมีขอคิดเห็นในแงมุมที่นาสนใจ ดังนี ้
  “เปนคนชอบถายภาพอยูแลวครับ สวนเร่ืองเทคนิคคงไมมี แตเวลาเวลาถาย พยามคิดวา ถายแลวจะ
มาเลาเร่ืองไดยังไง” บล็อกเกอร “ไมก่ีบาท BackPacker” 
  “ไมมีเทคนิคตายตัว ลักษณะก็ทั่วไป แตใหความสําคัญกับการเลือกรูปที่จะเอามาลงมากกวา โดยเลือก
รูปที่คิดวาสวยจากมุมที่เราถายครับ” บล็อกเกอร “เหล่ียมพาเที่ยว” 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหคาทางสถิติในสวนของการต้ังช่ือหัวขอบทวิจารณออนไลน พบวา การพาดหัวแบบ
ใหเห็นขอเท็จจริง เชน การใหขอมูลสถานที่ จุดหมายปลายทางหรือยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง พบปรากฏมากที่สุด 
และในสวนของการใหขอมูลจากผลการวิเคราะหคาทางสถิติมีการพบปรากฏวา บล็อกเกอรจะใหความสําคัญกับการ
เปดเผยตนเองโดยมีการแนะนําตัวบอกขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ อาชีพ ภูมิลําเนา มีการเปดเผยภาพที่แสดงใหเห็นถึง
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เจาของบทวิจารณออนไลนรวมถึงส่ือสังคมออนไลน เชน Facebook Instagram ที่แสดงใหเห็นถึงตัวตนจริงของ
เจาของบทวิจารณออนไลน รวมถึงการบอกเลาเร่ืองราว ที่มาและเหตุผล เชน วันหยุดพักรอนอยากพาครอบครัวไปเที่ยว 
ไดรับการแนะนํามาจากเพื่อนวาควรมาที่นี ่ไดรับการเชิญจากโรงแรมรานอาหาร และมีการใหขอมูลดานการเดินทาง 
ในรูปแบบการบรรยาย ซ่ึงจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางบล็อกเกอรมีขอคิดที่นาสนใจและสอดคลองกับ 
ผลการศึกษาขางตน ดังนี้ 
  “เปนการเลาวาเราจะไปที่ไหนบางเดินทางยังไง ไปทําอะไรและก็ขอมูลที่จําเปนหากใครตองการตาม
เรามาเที่ยวที่นี่” บล็อกเกอร “เที่ยวออกเดิน” 
  “จะเลาแบบเรียลๆ ใหมันสมจริงกับที่เราไปมา ใหคนอื่นไดรูสึกไปกับเราดวยครับ” บล็อกเกอร “ไมก่ีบาท 
BackPacker” 
  “รูปไมตายตัวแตคอนขางเหมือนเดิม คือ เลาไปเร่ือยๆ ต้ังแตออกจากบาน ไมขามไปขามมารันกระทู
ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงครับ” บล็อกเกอร “เหล่ียมพาเที่ยว” 
 ทั้งนี้ ในสวนของการใหขอมูลดานที่พักและรานอาหารจะพบปรากฏวาสวนใหญบล็อกเกอรจะใหขอมูลใน
สวนของราคาและสถานที่มากที่สุดในทั้ง 2 ดาน 
  “เราชอบลงรูปโรงแรมที่เราไปพัก เพราะคิดวามันสําคัญเพราะสวนใหญเวลาทองเที่ยว พักผอน เราจะ
ใหความสําคัญกับที่พัก” บล็อกเกอร “Reviewpapai” 
  “ปกติจะไปเที่ยวแบบประหยัดอยูแลวเพราะไปบอย เลยตองจํากัดงบแตไมใชประหยัดทุกคร้ัง ประหยัด
แตพอดี เราเลยตองมีคาใชจายบอกทุกในทุกการรีวิว” บล็อกเกอร “เหล่ียมพาเที่ยว” 
 โดยจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางบล็อกเกอรยังสามารถสรุปขอคนพบที่นาสนใจไดเพิ่มเติมใน
ประเด็นเก่ียวกับเอกลักษณและเทคนิคในการเขียนบทวิจารณออนไลนพบวา กลุมตัวอยางบล็อกเกอรทุกคนจะมี
รูปแบบเฉพาะในทุกๆ บทวิจารณที่เหมือนกัน เพื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจ ติดตามเร่ืองราวไดงายขึ้น อีกทั้ง
เกิดความถนัดในการเลาเร่ือง ถายภาพ รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวที่จะเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละบล็อกเกอร 
ตัวอยางเชน 
  “การเขียนรีวิวของเรา ดูเปนแพทเทิน ทําใหผูอานงายตอการหาขอมูลเก่ียวกับสถานที่นั้นๆ เพราะใน
รีวิวจะบอกรายละเอียดคาใชจายหรือการเดินทางในตอนตนของกระทู และอาจจะเปนเพราะความสนใจในรูปภาพ” 
บล็อกเกอร “เที่ยวออกเดิน” 
  “เอกลักษณของเราอยูที่เร่ืองงบประมาณ ที่ใชเงินแบบไมเยอะมาก ไมเวอร และเรียลที่สุด แลวก็เร่ือง
การเดินทางแบบไมมีรถสวนตัวครับ” บล็อกเกอร “ไมก่ีบาท BackPacker” 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการศึกษาจะพบวา มีการนําเสนอภาพถายมากที่สุด เนื่องจากภาพถายสามารถส่ือความหมาย
ไดดีและรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังสามารเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารใหนาสนใจและดึงดูดผูอานได [5] ดังคํากลาว
ที่วา “A PICTURE SAYS MORE THAN A THOUSAND WORDS” ภาพถายเพียงภาพเดียวพูดแทนคําพูดเปนพันคํา 
 ในสวนของการต้ังช่ือบทวิจารณทองเที่ยวออนไลนที่พบกฎการพาดหัวแบบใหขอเท็จจริงมากที่สุด และการให
ขอมูลพบปรากฏการเปดเผยตัวตนมากที่สุด มีการบอกเลาเร่ืองราว ที่มาและเหตุผล ในการเดินทางรองลงมาตามลําดับ 
โดยผลการศึกษาขางตน คือ การพาดหัวแบบใหขอเทจ็จริง การบอกถึงที่มา สาเหตุแรงจูงใจ และการเปดเผยตนเอง คือ 
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วิธีการในการเสริมสราง ความหมายของสารที่ไดรับจากคูส่ือสารโดยจะชวยใหแตละฝายเขาใจตัวตนของกันและกัน 
และชวยใหเขาใจความหมายของสารที่ไดรับไดงายและชัดเจนซ่ึงการเปดเผยตัวตนสงผลในการลดความไมแนนอนซ่ึง
สอดคลองกับสัจพจนที ่3 หากระดับความไมแนนอนเพิ่มขึ้นจะสงผลตอพฤติกรรมในการคนหาขอมูลที่เพิ่มขึ้น ในทาง
เดียวกัน ความไมแนนอนลดลงระดับพฤติกรรมการแสวงหาขอมูลก็จะลดลงและสัจพจนที่ 7 การเพิ่มขึ้นของระดับ
ความไมแนนอนจะลดความช่ืนชอบลง แตถาในระดับความไมแนนอนลดลง ความช่ืนชอบก็จะเพิ่มขึ้น [6] 
 นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบปรากฏวาบล็อกเกอรใหความสําคัญกับขอมูลดานที่พักและดานรานอาหาร 
รองลงมาตามลําดับ ซ่ึงทั้งสองดานเปนความตองการเบื้องตนขั้นพื้นฐานเพื่อตอบสนองความตองการทางดานรางกาย 
(Physiological needs) ไดแก อาหารน้ํา อากาศ การนอนหลับพักผอน เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีพ
ของมนุษย ความตองการเหลานี้จะตองไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจกอนความตองการในระดับสูงจึงจะเกิดขึ้น [7] 
 โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการเขียนบทวิจารณออนไลนได ดังนี้ รูปแบบการต้ังช่ือ ช่ือบท
วิจารณทองเที่ยวออนไลนควรมีการพาดหัวแบบใหเห็นขอเท็จจริง เชน บอกสถานที่ การเดินทาง หรืองบประมานใน
การทองเที่ยว โดยเนื้อหาของบทวิจารณออนไลนควรมีการบอกเลาเร่ืองราว ที่มา และเหตุผล ในการเดินทาง รวมถึงการ
แนะนําตัว ใหขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ อาชีพ ภูมิลําเนา มีการเปดเผยภาพ ที่แสดงใหเห็นถึงเจาของบทวิจารณออนไลน 
หรือส่ือสังคมออนไลน เชน Facebook, Instagram ที่แสดงใหเห็นถึงตัวตนจริงของเจาของบทวิจารณออนไลน รวมถึง
ควรมีการใหขอมูลเก่ียวกับอาหารและสถานที่พัก โดยมีการใหรายละเอียดในสวนของราคาและสถานที่ต้ัง นอกจากนี้ 
ควรมีการนําเสนอรูปภาพวิวทิวทัศนในมุมมองตางๆ โดยมุงถายทอดเนื้อหาใหผูชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอม บรรยากาศ
ตางๆ ภาพคนในลักษณะตางๆ ทั้งภาพคนที่ถายลักษณะภาพเด่ียว ภาพคนลักษณะภาพหมู ภาพนักทองเที่ยวทาทาง
ตางๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการเขียนบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน ใหประสบความสําเร็จนั้นตองประกอบดวยองคประกอบหลายดาน 
ไมวาจะเปนเนื้อหา รูปภาพ รูปแบบการเขียน สถานที่ทองเที่ยว รวมถึงชวงเวลาในต้ังเขียน ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้ก็
เปนสวนหนึ่งที่จะเปนประโยชนในการเขียนบทวิจารณทองเที่ยวออนไลน หากแตตองอาศัยองคประกอบอื่นๆ มาเปน
สวนประกอบเพื่อใหบทวิจารณออนไลนประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคของผูเขียน ดังนั้น ประเด็นการส่ือสาร
ผานบทวิจารณทองเที่ยวออนไลนก็ยังเปนหัวขอที่นาสนใจและสามารถนํามาศึกษาคนควาวิจัยเพื่อเปนประโยชน
ตอไป 
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NBUS071: ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุม
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
WORKING EFFICIENCY OF FLIGHT ATTENDANTS IN ACCORDANCE WITH AIRCRAFT 
TYPE CLASSIFICATION OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
 

หฤทชนันท  เอกะวิภาต * 
* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามกลุม
เคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2) ประสิทธิภาพการจัดกลุมพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามกลุม
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 3) ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอประสิทธิภาพการจัดกลุมพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน และ 4) การจัดกลุมเคร่ืองบินมีผลตอประสิทธิภาพการจัดกลุมเคร่ืองบิน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา ไดแก พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน จํานวน 357 คน โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซีและมอรแกน 
(1970) สุมตัวอยางแบบตามสะดวก เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย t-test และ One way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)สวนใหญเปน 
เพศหญิง รอยละ 56.30 โสด รอยละ 51.26 ตําแหนงพนักงานเคร่ืองบินช้ันหนึ่ง รอยละ 36.97 มีรายได 55,001-
60,000 บาท  รอยละ  33.89 ทํางานมาแลว16 ปขึ้นไป  รอยละ  38.38 ปฏิบั ติงานกลุมเค ร่ืองบินแบบ 
330/350+380+777 รอยละ 47.62 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการ
จัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ีย ทั้ง 6 ดาน พบวา อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความสุขและพอใจในการทํางาน อยูในระดับมาก เปนอันดับแรก( Χ = 4.02) รองลงมา
คือ ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ และดานปริมาณของผลงาน( Χ = 3.85, 3.81)ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ สถานภาพ ตําแหนงงาน รายได จํานวนปที่ทํางาน และการจัดกลุมเคร่ืองบินที่
แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการทํางาน, พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน, การจัดกลุมเคร่ืองบิน 
 
Abstract 
 This study has purposes to study: 1) personal factors of flight attendants in accordance with 
aircrafts type classificationof Thai Airways International Public Company, Limited, 2) working efficiency of 
flight attendants in accordance with aircraft type classification of Thai Airways International Public 
Company, Limited, 3) personal factorsaffecting on the working efficiency of flight attendants in 
accordance with aircrafts type classification, 4)aircrafttype classificationsaffectingon working efficiency of 
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flight attendants. The samples used in this study were 357 flight attendants, determined by usingKrejcie; 
& Morgan (1970) tablewith convenience sampling.Data were collected by questionnaire. Statistics used 
to analyze the data were percentage, mean, and Standard Deviation, hypothesis testing by t-test and 
One-way ANOVA.  
 The results of this study found that most of flight attendants of Thai Airways International Public 
Company, Limitedare female (56.30%),single (51.26%), working in first class(36.97%), earning 55,001-
60,000 Baht/month(33.89%),and has been working more than 16 years (38.38%), they work in aircraft 
type classification of 330/350+380+777 (47.62%).Whenconsidering work efficiency of flight attendants in 
accordance with aircraft type classification of Thai Airways International Public Company, Limited,the 
overall average of the 6 aspectswere at high level. When determining each aspect, it was found that 
happiness and satisfaction in their workwas at the 1st priority ( Χ = 4.02),followed by person to be 
satisfied with increasing quality and work quantity ( Χ = 3.85, 3.81). The result of the hypothesis testing 
found that difference in gender, status, revenue, number of years worked, and aircraft type classification 
affected on working efficiencyof flight attendants of Thai Airways International Public Company, Limitedat 
.05 level of signicantly difference. 
 

Keywords: Working Efficiency,Flight Attendants,Aircrafts type grouping 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การดําเนินธุรกิจในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูงมาก เปนปจจัยที่มีความสําคัญและชวยใหเกิดความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนั้น การบริหารองคกรจึงตองนึกถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร เปนส่ิงสําคัญที่สุด เพราะจะทําใหเกิดการเรียนรูที่เปนระบบและการเปล่ียนแปลงที่ย่ิงใหญ 
นํามาสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพตอการทํางานย่ิงขึ้น ทําใหองคกรเติบโตและม่ันคง ชวยใหบุคลากรสามารถทํางาน
กับเทคโนโลยีใหมๆ ได เปนการกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน และมีการเตรียมความพรอมใน
การทํางาน เปนการชวยนําพาใหองคกรบรรลุตามเปาหมายและชวยใหบุคลากรมีทักษะและความสามารถในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ(www.vdkinnovationcenter.com) การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจะสงผลและ
เอื้ออํานวยประโยชนใหกับองคการหรือหนวยงานไดเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความรู ความสามารถและทัศนคติที่มีตอ
งานของบุคลากรผูรับผิดชอบเปนสําคัญ (วีระพันธ แกวรัตน.2554)  
 ป พ.ศ. 2556 เคร่ืองบินของบริษัทฯ สวนหนึ่งมีอายุการใชงานยาวนานสงผลใหมีสภาพเกาลาสมัย  
ไมทัดเทียมคูแขง บริษัทฯ จึงไดมีการจัดหาเคร่ืองบินใหมที่ไดรับการออกแบบหองโดยสารรวมทั้งติดต้ังที่นั่งและ
อุปกรณ เพื่อใหความบันเทิงที่ทันสมัยสามารถแขงขันไดเขาประจําฝูงบิน โดยในป 2556 บริษัทฯ มีการนําเขาฝูงบิน
ใหม จํานวน 17 ลํา (รายงานประจําป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน).2556) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน โดยทําการจัดตามกลุมเคร่ืองบินของ บริษัทฯ เชน เคร่ืองบินแบบ A380-
800  B747-400 B787-8 A350-900 เปนตน การจัดแบงกลุมตามนโยบายของ บริษัทฯ สาเหตุจากการปรับเปล่ียน
แบบเคร่ืองบิน เพื่อใหสามารถบริหารอัตรากําลังพอใหสอดคลองกับแผนการบินของ บริษัทฯ เพื่อใหสามารถจัดสรร
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กําลังพลใหเพียงพอ และสอดคลองกับระบบการบริการบนเคร่ืองบินสามารถบริหารจัดการช่ัวโมงบินของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินแตละกลุมใหอยูในเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด และควบคุมคาใชจายดานปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงานตอนรับทุกตําแหนง และเพื่อใหพนักงานไดทราบถึงเสนทางการปรับเปล่ียน
กลุมปฏิบัติหนาที่ของพนักงานแตละระดับอยางชัดเจน อีกทั้งสอดคลองตาม Career Path กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูจัดการเที่ยวบินอาวุโส ผูจัดการเที่ยวบิน พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินช้ันหนึ่ง พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินช้ัน
ธุรกิจ และพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินช้ันประหยัด อยางไรก็ตามพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินเปนปจจัยสําคัญหนึ่ง 
ในการขับเคล่ือนที่สรางผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงไดทบทวนการจัดโครงสรางองคกร และวางแผน
อัตรากําลังเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน มีการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ ติดตามและนําไปสูการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดอยางจริงจัง อีก
ทั้งบริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และสงผลถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตอยางแข็งแกรงและย่ังยืน และสามารถแขงขันไดในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงเสริมและยึดม่ันในคุณคาหลักสําคัญ มุงเนนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน มีความคลองตัวสูงของพนักงาน อีกทั้งปรับเปล่ียนแบบเคร่ืองบิน เพื่อใหสามารถ
บริหารอัตรากําลังพอใหสอดคลองกับแผนการบินของ บริษัทฯ เพื่อใหสามารถจัดสรรกําลังพลใหเพียงพอ และ
สอดคลองกับระบบการบริการบนเคร่ืองบินสามารถบริหารจัดการช่ัวโมงบินของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินแตละ
กลุมใหอยูในเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด และควบคุมคาใชจายดานปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับ
พนักงานตอนรับทุกตําแหนง และเพื่อใหพนักงานไดทราบถึงเสนทางการปรับเปล่ียนกลุมปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน 
 ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน การจัดตามกลุมเคร่ืองบินของ บริษัทฯ เชน เคร่ืองบินแบบ A380-800 B747-
400 B787-8 A350-900 อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานไมเปนไปตามความถนัด หรือความพรอม
ของพนักของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) และเพื่อใหเกิดประโยชน สามารถใชกําลังพลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินทุกคน
สามารถปฏิบัติการบินบนเคร่ืองบิน ในฝูงบินที่มีจํานวนมากที่สุด และเพื่อใหสอดคลองกับแผนของการเปล่ียนแบบ
เคร่ืองบิน ผูศึกษาจึงมีความตองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุม
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อนําผลของการคนควาที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดกลุมพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามแบบเคร่ืองบินของ บริษัทฯ กอใหเกิดประโยชนแก
องคกรและบุคลากรเพิ่มมากย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามกลุมเคร่ืองบินของบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดกลุมพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
 4. ประเภทกลุมเคร่ืองบินมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ผลของงานที่ไดจากการจัดกลุมตามแบบเคร่ืองบินของ บริษัท การบิน
ไทยจํากัด มหาชน จํากัด (มหาชน) ทําใหพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใช
กลวิธีหรือเทคนิคการทํางานที่สามารถสรางผลงานไดมากเปนผลงานที่มีคุณภาพเปนที่นาพอใจ โดยส้ินเปลืองทุน
คาใชจายในการลงทุนนอยลง  พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีความสุขและพอใจในการทํางาน  พนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบินมีความพอใจ พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินสามารถเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงานไดเพิ่มมากขึ้น 
มีการคิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดีย่ิงขึ้น 
 การจัดกลุมหมายถึง  การจัดกลุมพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินทั้งหญิงและชายตามความรู ความถนัด 
ทักษะ ความชํานาญ ความสามารถของบุคคลใหมีเทคนิค วิธีการของบุคคลใหเหมาะสมเพื่อเขากับการทํางาน เกิด
พฤติกรรมใหม ตอการจัดกลุมตามแบบเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานตอนรับบนเคร่ืองบินทั้งหญิงและชายของ บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 
 กลุมเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หมายถึง 1) เคร่ืองบินแบบ 330/350+380+777 2) 
เคร่ืองบินแบบ 330/350+737+777 3) เคร่ืองบินแบบ 330/350+747+7774) เคร่ืองบินแบบ 330/350+777+787 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงคมนาคม และเปน
บริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจสายการบินที่ใหการบริการขนสงผูโดยสาร 
สินคา  พัสดุภัณฑ  และไปรษณียภัณฑ โดยทําการขนสงเ ช่ือมโยงเ มืองหลักของประเทศไทยไปยังเ มือง 
ตางๆ ทั่วโลก ทั้งแบบเที่ยวบินประจํา เที่ยวบินเชาเหมาลํา และสงผานเครือขายพันธมิตรการบิน โดยมีทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางเครือขายเสนทางการบิน ต้ังอยูที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
   ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ1กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน
ตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทยจํากัด 
(มหาชน) 
1. ดานการสิ้นเปลืองทุนคาใชจาย  
2. ดานเวลา 
3. ดานความสุขและพอใจในการทํางาน 
4. ดานบุคคลท่ีมีความพอใจจะเพิม่พูนคุณภาพ 
5. ดานปริมาณของผลงาน  
6. ดานการดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งข้ึนอยูเสมอ  

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. ตําแหนงงาน 
4. รายได 
5. จํานวนปท่ีทํางาน 
 

กลุมเคร่ืองบิน 
1 เคร่ืองบินแบบ 330/350+380+777 
2 เคร่ืองบินแบบ 330/350+737+777 
3 เคร่ืองบินแบบ 330/350+747+777 
4 เคร่ืองบินแบบ 330/350+777+787 
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วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 
 เนื่องจากประสิทธิภาพเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญตอการปฏิบัติงานตอทุกหนวยงานและองคกร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพเปนการมุงพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร เสริมสรางความรูใหมๆ ใหหนวยงานและบุคลากร เพิ่ม
สมรรถภาพการทํางานเฉพาะที่ตองการ เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีในปจจุบันที่กาวหนาไปอยางไมหยุดย้ัง การศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผูศึกษาจึงไดทําการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีตางๆ เชน แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานแนวคิด
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวคิดเก่ียวกับการจัดกลุมเคร่ืองบินขอมูลฝายบริการบนเคร่ืองบินของ บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน)ขอมูลการจัดกลุมตามแบบเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 5,079 คน (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559) 
  กลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ระดับความ
เ ช่ือ ม่ันที่  95% ได จํานวน  357 คน  สุมตัวอยางโดยใช วิ ธีการ สุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 
(Nonprobability Sampling) รวบรวมตัวอยางดวยวิธีตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบินตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)โดยลักษณะคําถามในแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา5 ระดับ ตามระดับการรับรูของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) 
   นําแบบสอบถามที่แกไขแลวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา นําแบบสอบถามที่อาจารยตรวจสอบแลวไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบเพื่อหาคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Objection Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป มาใช สวนขอที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 นํามาปรับปรุงใหเหมาะสม ทั้งนี้คา
ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.97  
  3. การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 
   นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคา
ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficients) 
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ 0.89  
  การศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้  
   ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check-
list)จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ตําแหนงงาน รายได และจํานวนปที่ทํางาน 
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   ตอนที ่2ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)ประกอบดวย ดานการส้ินเปลืองทุนคาใชจาย ดานเวลา ดานความสุขและพอใจใน
การทํางาน ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ ดานปริมาณของผลงาน ดานการดัดแปลงวิธีการทํางานให
ไดผลดีย่ิงขึ้นอยูเสมอลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
   ตอนที ่3 ขอเสนอแนะประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุม
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหแกพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินที่ศูนย
ปฏิบัติการของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงหาคาความถ่ี และหา
คารอยละ 
  2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
ตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยการแจกแจงหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช t-test และ One-way ANOVA 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคาความถ่ี (Frequency Distribution)คารอย
ละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติอางอิง (Inferential Statistics) โดยใชการทดสอบดวย Ftest เพื่อทดสอบนัยสําคัญของ
คาเฉล่ียของประชากรหลายชุด ในที่นี้ใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) 
 
สรปุผลการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 56.30 เปนโสด 
คิดเปนรอยละ 51.26 ตําแหนงพนักงานเคร่ืองบินช้ันหนึ่ง คิดเปนรอยละ 36.97 มีรายได 55,001-60,000 บาท คิด
เปนรอยละ  33.89 จํานวนปที่ทํางาน 16 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ  38.38 ทํางานในกลุมเคร่ืองบินแบบ 
330/350+380+777 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.62  
 2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตาม
การจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ีย ทั้ง 6 ดาน พบวา อยูในระดับมาก ( Χ = 
3.76, S.D. 0.56) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความสุขและพอใจในการทํางาน อยูในระดับมาก เปนอันดับแรก 
( Χ = 4.02, S.D = 0.54) รองลงมา ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ และดานปริมาณของผลงาน( Χ = 
3.85, S.D. =0.55; Χ = 3.81, S.D. = 0.54) ตามลําดับ 
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ตาราง1ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 

             (n = 357) 
รายดาน Χ . S.D. แปลผล 

1.ดานความสุขและพอใจในการทํางาน 4.02 0.54 มาก 
2.ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ 3.85 0.55 มาก 
3.ดานปริมาณของผลงาน 3.81 0.54 มาก 
4.ดานเวลา 3.67 0.55 มาก 
5.ดานการส้ินเปลืองทุนคาใชจาย   3.63 0.62 มาก 
6.ดานการดัดแปลงวิธีทํางานใหไดผลดีย่ิงขึ้นอยูเสมอ 3.58 0.57 มาก 

โดยรวมเฉล่ีย 3.76 0.56 มาก 
  
 จากตาราง1 พบวา ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุมเคร่ืองบิน
ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก ( Χ = 3.76, S.D = 0.56)เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสุขและพอใจในการทํางานมีคาเฉล่ียสูงสุด ( Χ = 4.02, S.D = 
0.54) รองลงมา คือ ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ( Χ = 3.85, S.D = 0.55) และดานปริมาณของ
ผลงาน( Χ = 3.81, S.D = 0.54) 
 3. ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตาม
การจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)ดานการส้ินเปลืองทุนคาใชจาย เปนอันดับแรก มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาดานความสุขและพอใจในการทํางาน และดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มคุณภาพ 
คิดเปนรอยละ 20.00 และคิดเปนรอยละ 17.78 ตามลําดับ 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 2 
 

ตาราง2ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ปจจัยสวนบุคคล t Sig. 
1. เพศ -7.964* .000 
2. สถานภาพ 11.604* .000 
3. ตําแหนงงาน 24.999* .000 
4. รายได 12.390* .000 
5. จํานวนปที่ทํางาน 18.582* .000 
6. การจัดกลุมเคร่ืองบิน 7.499* .000 

*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ สถานภาพ ตําแหนงงาน รายได จํานวนปที่ทํางาน และการ
จัดกลุมเคร่ืองบินที่ตางกันของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ดานการส้ินเปลืองทุนคาใชจาย อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ลดอัตราการสูญเปลาใน
การใชทรัพยากรเม่ือมีการจัดกลุมเคร่ืองบิน อยูในระดับมาก เปนอันดับแรกรองลงมามีการวิเคราะหคาใชจายในการ
จัดกลุมเคร่ืองบิน และมีการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนของการดําเนินงานตามลําดับ แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ มี
การจัดการดานการส้ินเปลืองมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุม
เคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)สอดคลองกับ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2556) ที่ศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พบวา ประสิทธิภาพการ
ทํางานระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ทํางานทุกดาน ดานคุณภาพงานดานปริมาณ คาใชจายในการดําเนินงาน และดานใชทรัพยากรอยางคุมคา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การพยากรณปจจัยสวนบุคลสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิภาพการ
ทํางานมีความสัมพันธทางบวกระดับนอย คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกระดับมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการแบงกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการศึกษา
คนควาเปนอยางดีวาการจัดกลุมเคร่ืองบินจะสามารถจัดการดานการส้ินเปลืองทุนคาใชจายได 
 2. ดานเวลา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สะดวกตอการจัดตารางบินของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน อยูในระดับมาก รองลงมาสงผลตอความรวดเร็วในการใหบริการผูโดยสาร และทําใหพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินมีเวลากับตนเองและครอบครัว ตามลําดับ สอดคลองกับ สมพิศ สุขแสน (2556) ที่พบวาเทคนิค
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ความฉับไวการใชเวลาไดอยางดีที่สุด รวดเร็ว ไมทํางานลาชา ผูรับบริการ
ยอมตองการความรวดเร็ว ดังนั้นผูใหบริการจะตองสรางวัฒนธรรมการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว มีการ
ต้ังเปาหมายในการทํางาน กอนที่จะเร่ิมตนในการทํางานทุกคร้ังตองต้ังเปาหมายในการทํางานลวงหนา และตองเปน
เปาหมายที่ชัดเจน กําหนดใหอยูในรูปของการปฏิบัติการไดจริง ทั้งเปาหมายระยะยาว เปาหมายระยะกลาง และ
เปาหมายระยะส้ัน การต้ังเปาหมายจึงเปนการวางแผนการทํางานไวลวงหนา ซ่ึงจะชวยทําใหการปฏิบัติงานมีทิศทาง
เปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสือ ผิดพลาดนอย และตรงจุดมุงหมายขององคการ มีการบริหารเวลา และสอดคลอง
กับพิชญาวัฒนรังสรรค (2558) ศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ยาน
สยามสแควร พบวา ประสิทธิภาพการทํางานประกอบดวย ประสิทธิภาพกับการทํางาน การปฏิบัติงานของบุคคลโดย
ใชทรัพยากรขององคกรในเร่ืองของตนทุนและเวลาใหนอยที่สุด โดยไดผลงานที่มากที่สุดอยางมีคุณภาพและเพื่อ
บรรลุเปาหมายขององคกร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอในเร่ืองของ
เวลาที่ใหบริการเที่ยวบินตอผูโดยสารเปนเร่ืองที่สําคัญ หากเคร่ืองบินเสียเวลาในการบินหรือลาชา อาจทําให
ผูโดยสารเกิดความไมพึงพอใจ จึงมีการบริหารเวลาโดยใชการจัดกลุมเคร่ืองบินเขามามีสวนในการแกไขดานเวลาของ
พนักงานและของเที่ยวบิน 
 3. ดานความสุขและพอใจในการทํางาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กอใหเกิดความ
พอใจในการทํางาน อยูในระดับมาก เปนอันดับที่แรก รองลงมาสรางความสุขในการทํางาน และการจัดกลุมบิน
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กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงาน ตามลําดับ สอดคลองกับ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ที่ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ: ศึกษาเฉพาะกรณี
ของบุคลากรสวนกลางพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา  
ผลจากการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีผลตอดานความสุขและพอใจในการทํางาน
ของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน และมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  
 4. ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ พบวาอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สรางคุณภาพในการปฏิบัติงานบริการของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน อยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก เพิ่ม
ประสบการณในการใหบริการบนเคร่ืองบินของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน และกอใหเกิดความสามัคคีของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน ตามลําดับ สอดคลองกับจันทรนภา วงศศรีภูมิเทศ (2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่ มีผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ปโตรเคมี พบวา ปจจัยที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตองานที่ทํามีความสัมพันธตอระดับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ดานความพึงพอใจในงาน 
พบวา เพื่อนรวมงาน และการเล่ือนตําแหนงมีความสัมพันธตอระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สอดคลองกับ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน): กรณีพนักงานบริษัท การบินไทยฯ สํานักงานใหญ พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางานใหแกพนักงานตอนรับเปนประจําอยางตอเนื่อง ทําใหดานบุคคลจึงที่มีความพอใจจะเพิ่มพูน
คุณภาพ พบวาอยูในระดับมาก 
 5. ดานปริมาณของผลงานพบวาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา เกิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน อยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรกรองลงมาการใชบุคลากรในการ
ปฏิบัติเพียงพอกับงานหรือในการปฏิบัติงานบุคลากรมีความเพียงพอกับงาน และสัดสวนของปริมาณงานกับปริมาณ
พนักงานมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลองกับ ดาริน ปฏิเมธีภรณ (2556) ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท ขนสงอากาศของเอกชนแหงหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยจูงใจโดยรวมและปจจัยคาจุน อยูในระดับดี และดานประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน โดยรวมอยูในระดับดี พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ รายไดตอเดือนแตกตางกัน มี
ประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระยะเวลาในการทํางานสถานี
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะวา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการบริหารบุคลากรที่ดีในการจัดตารางบินแตละเที่ยวบิน สอดคลอง
กับตารางบิน รวมทั้งจํานวนพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีสัดสวนที่พอเพียงตอการใหบริการบนเคร่ืองบินทุก
เที่ยวบินของแตละกลุมเคร่ืองบิน 
 6. ดานการดัดแปลงวิธีทํางานใหไดผลดีย่ิงขึ้นอยูเสมอ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มี
การประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินมีความมุงม่ันที่จะใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ และพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมี
ความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ สอดคลองกับ พิชญา วัฒนรังสรรค (2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การทํางานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ยานสยามสแควร พบวา ประสิทธิภาพกับการทํางาน การปฏิบัติงานของ
บุคคลโดยใชทรัพยากรขององคกรในเร่ืองของตนทุนและเวลาใหนอยที่สุด โดยไดผลงานที่มากที่สุดอยางมีคุณภาพ
และเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา ผลการจัดกลุมเคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) มีผลตอการใหบริการบนเคร่ืองบินดานการดัดแปลงวิธีทํางานใหไดผลดีย่ิงขึ้นมีอุปกรณที่ใหบริการมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก พนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบินจึงมีความมุงม่ันที่จะใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ และเปนแรงจูงใจใหพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบินมีความกาวหนาในการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามการจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  1. ดานการส้ินเปลืองทุนคาใชจาย บริษัทฯ ควรบริหารการแบงพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินให
พอเพียงเม่ือมีการจัดกลุมเคร่ืองบิน 
  2. ดานเวลา บริษัทฯ ควรบริหารจัดตารางบินเพื่อใหพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีเวลาใหกับ
ตนเองและครอบครัว 
  3. ดานความสุขและพอใจในการทํางาน บริษัทฯ ควรเพิ่มคาตอบแทนเปนกอใหเกิดความพอใจใน
การทํางานและเกิดแรงจูงใจมากขึ้น 
  4. ดานบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ บริษัทฯ ควรเพิ่มการบริหารจัดการใหมีความเสมอ
ภาคในการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
  5. ดานปริมาณของผลงาน บริษัทฯ ควรมีการบริหารการจัดการสัดสวนของปริมาณงานกับปริมาณ
พนักงานมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  6. ดานการดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดีย่ิงขึ้นอยู เสมอ บริษัทฯ  ควรจัดโครงการหรือการ
ฝกอบรมพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินมีความกาวหนาในการทํางาน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตาม
การจัดกลุมเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเชิงลึกเพื่อนําผลของการศึกษามาใชในการจัดกลุม
เคร่ืองบินใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงขึ้น 
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NBUS072: การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
THIRD LANGUAGES DEVELOPMENT FOR IN-FLIGHT SERVICES TO FLIGHT ATTENDANTS 
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
อภิณห์พร  ตรีรัตนะพัฒน์ * 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การพัฒนาภาษาที่ 3 ของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 2) ความต้องการในพัฒนาภาษาที่ 3 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบิน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน จ านวน 357 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 1973) ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) รวบรวมตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way Anova 
 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่ือสาร
และด้านมนุษย์สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ด้านความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการพัฒนาภาษาที่ 3 คือ 
ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน เป็น 3 ล าดับแรก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทีม่ีอายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได้ และมีต าแหน่งต่างกัน มีการพัฒนาภาษาที่ 3 ในการ
ให้บริการบนเครื่องบินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานต้อนรับที่มีการศึกษาต่างกัน 
พบว่า มีการให้บริการบนเครื่องบินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: (1) การพัฒนาภาษาที่ 3 (2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (3) การให้บริการบนเครื่องบิน (4) บริษัท  

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
Abstract 
 The purposes of this independent study were to study: 1) development of third languages to 
the services provided In-flight services cabin crews Thai airways international public company limited 2) 
needs of developing a third language to in-flight cabin crews of Thai airways international public company 
limited 3) personal factors affecting third language development for airline service of flight attendants, 
Thai airways international public company limited. The sample used in this study are 357 cabin crews 
which was determined. The sample was determined using a table ready Taro Yamane 1973 and using 
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convenience sampling probability. The instrument for collecting data was a five–rating scale questionnaire. 
Statistics used to analyze data were percentages means and Standard Deviations t-test and One way 
Anova were need to hypothesis testing. 
 The results of this study showed development third languages to the services provided In-Flight 
of attendants Thai airways international public company limited, overall is moderate. Considering each 
aspect of communication and human relations, at a high level. needs to develop is moderate. The need 
to develop a third language is Italian, French and Chinese is the third priority. The hypothesis testing flight 
attendants age, gender, income, status, duration of action and different positions found the development 
of services in three languages on different planes significant at.05 level. The flight attendants was 
different study found are available on the aircraft is no different, significant at .05 level. 
 
Keywords: (1) Third Languages (2) Flight Attendants (3) In-flight Services (4) Thai Airways International 

Public Company Limited 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวระดับโลกในปัจจุบัน มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ เผยผลการจัดอันดับสุดยอด
เมืองท่องเที่ยวของโลก ประจ าปี 2558 ปีน้ีเป็นปีท่ีสองที่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร สามารถครอง
แชมป์สุดยอดเมืองท่องเที่ยวไปครองได้ส าเร็จ มาสเตอร์การ์ดคาดว่าตลอด ปี 2558 กรุงลอนดอนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
มากถึง 18 ล้าน 8 แสน 2 หมื่นคน ขณะที่อันดับสอง คือ กรุงเทพมหานครของประเทศไทย มาสเตอร์การ์ดคาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกรุงเทพ 18 ล้าน 2 แสน 4 หมื่นคน น้อยกว่ากรุงลอนดอนไป 5 แสนคนเท่านั้น ส่วนกรุง
ปารีส ของฝรั่งเศสอยู่ในอันดับ 3 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต อยู่เพียงอันดับที่ 4 และอิสตันบูล ตุรกี อยู่ในอันดับที่ 5 
(http://www.thairath.co.th) 
 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558 มีนักท่องเที่ยว จ านวน 
2,642,761 คน ขยายตัวร้อยละ 39.38 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนขยายตัวถึงร้อยละ 
115.39 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด จ านวน 1,835,232 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.44 
รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป เอเชียใต ้อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามล าดับ กรมการท่องเที่ยว
ได้จัดอันดับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวประเทศไทยจ านวนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว 
อินเดีย เวียดนาม สหราชอาณาจักร ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามล าดับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2558)  
การเดินทางมายังประเทศไทยสามารถเดินทางได้หลายวิธี  เช่น เดินทางโดยรถยนต์ หรือเดินทางโดยเครื่องบินจาก
ประเทศลาว เวียดนาม มาเลเซีย หากเดินทางจากประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และฮ่องกง สามารถ
เดินทางโดยทางเรือและทางเครื่องบิน แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเดินทางด้วยเครื่องบินมายังประเทศไทย เนื่องจาก
ใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่มากนัก ซึ่งมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจการบินหลายบริษัทฯ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่นักท่องเที่ยวเดินตัดสินใจใช้บริการในเดินทางท่องเที่ยว บริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 นอกจาก
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ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ ยังมีการด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ 
ทั้งลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจและกิจการร่วมทุน ประกอบด้วย การให้บริการผู้โดยสาร สินค้า และเตรียมพร้อมอากาศยาน
ทั้งก่อนและหลังเดินทาง การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง การให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การ
ให้บริการด้านการอ านวยการบิน การจ าหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และยังมี
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว (http://www.thaiairways.co.th) พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเป็นอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานด้านการบริการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป เช่น การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าเครื่องตามจุดต่างๆ ประกอบด้วย ถังออกซิจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และ
เส้ือชูชีพ อุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา อีกทั้งให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสาร 
การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนการจัดหาที่นั่ง แจก
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การตรวจสอบให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดก่อนเครื่องบินขึ้น -ลง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้อง
เป็นผู้ที่มีใจรักงานให้บริการอย่างจริงใจ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยความสุภาพอ่อนโยน และเป็นมิตร 
มีความอดทนต่อปัญหาต่างๆ มีไหวพริบปฏิภาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถปรับตัว
เข้ากับบุคคลอื่นๆ และสังคมได้เป็นอย่างดี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ส าคัญควรมีความรู้ในภาษาอื่นอีกด้วย (บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 2558) 
 ปัจจุบันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ เพราะการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองอาจไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษที่ปัจจุบันไม่ใช่ความสามารถพิเศษอีกต่อไป 
ยุคนี้จึงกลายมาเป็นยุคของภาษาที่สาม ส่ิงที่คนรุ่นใหม่ทุกคนควรจะมีและถือเป็นข้อได้เปรียบที่นอกจากภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ยังต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตนให้โดดเด่นขึ้น ภาษาที่สามจึงเปรียบเสมือนความสามารถ
พิเศษ (ASTV ผู้จัดการออนไลน.์ 2558) หากสามารถส่ือสารได้มากกว่าสามภาษาขึ้นไปก็จะยิ่งท าให้องค์กรมีบุคลากร 
ที่ได้เปรียบคู่แข่งทางด้านการบริการบนเครื่องบิน ซึ่งจากผลการส ารวจของ Internetworldstats.com ภาษาที่มีคนส่ือสาร
มากที่สุดในโลก (World's Top Languages) ได้แก่ ภาษาจีนกลาง มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 873 ล้านคน มีคนที่ใช้
ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.3 พันล้านคน ฮินดี (Hindi/Urdu) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 570 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลก
ทั้งหมดประมาณ 970 ล้านคน สเปน (Spanish) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 330 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมด
ประมาณ 550 ล้านคน อังกฤษ (English) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 328 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 
1.8 พันล้านคน ภาษาอาราบิค มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 232 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 260 ล้านคน 
โปรตุเกส มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 220 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 230 ล้านคน เบงกาลี (Bengali) 
มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 203 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 253 ล้านคน รัสเซีย มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่
ประมาณ 145 ล้านคน ซึ่งมีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 300 ล้านคน ญี่ปุ่น มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 126 ล้านคน 
ซึ่งมีคนท่ีใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 130 ล้านคน และภาษาปัญจาบี มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 109 ล้านคน มีคน
ที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 120 ล้านคน (http://th.interscholarship.com/tonsung/1440) นอกจากภาษาที่มีคนส่ือสาร
มากที่สุดในโลก ปี 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเข้าสู่อาเซียนนั้นส่งผลให้ประเทศและประเทศ
สมาชิก รวมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว 
สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย รวมตัวกันโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึง
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จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาอาเซียนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้
ผู้โดยสารและลูกค้าภาษาที่ 3 จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (http://www.uasean.com/ 
kerobow01/24) 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการให้บริการบนเครื่องบิน
ทางด้านการส่ือสารภาษาที่ 3 เพื่อสร้างความประทับใจ และการส่ือสารที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสารของ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นแนวทางการพัฒนาด้านการส่ือสารภาษาให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาภาษาที่ 3 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาภาษาที่ 3 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารของ ชแรมม์ (1998 ; อ้างถึงใน ดารา  ทีปะปาล; และธนวัฒน์   
ทีปะปาล) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบิน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบนิ บริษัท การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
1. การส่ือสาร 
2. มนุษย์สัมพันธ ์
3. ความต้องการ 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
6. รายได ้
7. ต าแหน่งงาน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้รวบรวมค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการส่ือสารทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย-
สัมพันธ์ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทฤษฎีที่เกี่ยวกับศักยภาพบุคลากร ข้อมูล บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 5,079 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 
1973) ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95%  
  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากพนักงานต้อนรับเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
357 คน การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) รวบรวม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศกึษาการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการ
ให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ใน
การเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได้และต าแหน่ง 
    ตอนที่ 2 การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงาน
ต้อนรับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
     1. การส่ือสาร 
     2. มนุษย์สัมพันธ ์
     3. ความต้องการ 
    ลักษณะค าถามในแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยแต่ละค าถามมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิดต่อการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบน
เครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
   2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ท าร่างแบบสอบถามที่
สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และความชัดเจนของเนื้อหาสาระ ต่อจากนั้นน าเครื่องมือไปให้
ผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณา 3 ท่าน ประเมินค่า IOC โดยท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า .50 มาใช้ใน
แบบสอบถาม ส าหรับค่า IOC ที่ได้เท่ากับ .89 
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   3. การทดสอบเครื่องมือในภาคสนามท าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขไปทดลองใช้ (try-out) 
กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Efficient) ของครอนบาค (Cronbrch) ได้ค่า
แอลฟ่า เท่ากับ 0.87 
   4. น าแบบสอบถามจากการทดสอบดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ท าหนังสือจากผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานครถึงผู้อ านวยการฝ่ายบริการต้อนรับ
บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ เพื่อบรรยาย
สถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
  2. การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้ในการบรรยายเชิงพรรณนา 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test และ F test เพื่อทดสองสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการส่ือสาร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความต้องการ มีข้อสรุป
ดังต่อไปนี ้
 ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 26-30 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.73 เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.06 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 59.94 การศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.47 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 21 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 รายได้ 
50,001 บาท ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.30 และต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.50 
 ความคิดเห็นการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท 

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ทั้ง 3 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการส่ือสารและด้านมนุษย์สัมพันธ์ ( X = 3.45, S.D. = 0.75) และ ( X = 

3.24, S.D. = 0.80) ส าหรับด้านความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.6 9, S.D. = 0.33) 
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 ความต้องการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีดังนี ้
  1. ภาษาอิตาลี 
  2. ภาษาฝรั่งเศส 
  3. ภาษาจีน 
 
ตาราง 1 การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
(n= 357) 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการส่ือสาร 3.45 0.75 มาก 
2. ด้านมนษุย์สัมพันธ ์ 3.24 0.80 มาก 
3. ด้านความต้องการ 2.69 0.33 ปานกลาง 

โดยรวมเฉล่ีย 3.13 0.63 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการศึกษาการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการ
บนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 

(X =3.13, S.D. 0.63) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่ือสาร (X = 3.45, S.D. = 0.75) 

รองลงมาด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.24, S.D. = 0.80), (X = 2.69, 
S.D. =0.33) 
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n = 357) 

ปัจจัยส่วนบคุคล ค่า Sig 
1. อาย ุ .000* 
2. เพศ .005* 
3. สถานภาพ .000* 
4. การศึกษา .092 
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน .000* 
6. รายได ้ .000* 
7. ต าแหน่งงาน .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 2 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีอายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได้ และ
ต าแหน่งงานท่ีต่างกัน มีต่อผลการพัฒนาภาษาที่ 3 ในการให้บริการบนเครื่องบินแตกต่างกนั พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ส าหรับพนักงานต้อนรับท่ีมีการศึกษาที่ต่างกัน มีต่อผลการพัฒนาภาษาที่ 3 ในการให้บริการบนเครื่องบิน
แตกต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ด้านการส่ือสารโดยรวมเฉล่ีย พบว่า อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ จรัสโฉม  ศิริรัตน์ (2558) ศึกษา
เรื่อง ปัญหาการติดต่อส่ือสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า ปัญหาการติดต่อส่ือสารในองค์กรโดยรวมในระดับปานกลาง โดยบุคลากรส านักหอสมุดกลางที่มีสถานภาพ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีปัญหาการติดต่อส่ือสารทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีสถานภาพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรายได้ และต าแหน่งงานที่ต่างกัน มีต่อผลการ
พัฒนาภาษาที่ 3 ในการให้บริการบนเครื่องบินแตกต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจมีการใช้ภาษาที่ 3 แตกต่างกัน ในแต่ละเที่ยวบิน เช่น อาจเป็นเที่ยวบิน
ภายในประเทศ เที่ยวบินระหว่างประเทศ จึงท าให้มีการพัฒนาภาษาที่ 3 แตกต่างกัน 
 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2557) 
จิตวิทยาบริการ กล่าวถึงในเรื่องของบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสร้างและพัฒนาเพื่อการบริการว่า หลักปฏิบัติส าหรับ
ผู้ให้บริการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ ทักทายปราศรัย ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงออกถึงความเป็นมิตร และความจริงใจ
ผ่านรอยยิ้ม ให้ความเป็นกันเอง ไม่ยกตนข่มท่าน สนใจและเอาใจใส่ต่อทุกคน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ทุกกลุ่ม  
มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกคนอย่างจริงใจตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารด้วย มีการทักทายเป็นกันเองกับผู้โดยสาร 
หมั่นสอบถามความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งสามารถวัดได้จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับรางวัลการบริการโดยการจัดอันดับ
จาก AirlineRatings.com ให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ให้บริการชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม (Top 10 for Best First Class 
Cabin) และเป็น 1 ใน 10 การให้บริการชั้นประหยัดในเส้นทางบินพิสัยไกลยอดเยี่ยม (Top 10 for Best Long Haul 
Economy Class Cabin) ซึ่งการบินไทยเป็นสายการบินที่ให้บริการในระดับพรีเมี่ยมในทุกชั้นโดยสาร ซึ่งรางวัลที่ บริษัทฯ 
ได้รับนี้เป็นการยืนยันได้ว่ามีการใส่ใจในการมอบความสะดวกสบายให้กับโดยสารและยังคงมาตรฐานของสายการบิน
ระดับโลกที่ให้บริการแบบพรีเมี่ยมที่เป็นเลิศในทุกจุดบริการ รางวัลดังกล่าวยังสร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่พนักงานการบินไทยทุกคน ที่จะมุ่งมั่นรักษา และพัฒนาการบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ต่อไป 
 ด้านความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (คมชัดลึก. 2559) ที่พบว่า 
การหล่ังไหลของแรงงานท าให้ทิศทางภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการเปล่ียนแปลง ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ
ด้านภาษาที่ 3 หรือ Third Language มากขึ้น ประกอบกับภาครัฐที่ต้องการเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนทั้งภาค
การผลิต การท่องเที่ยว และการติดต่อส่ือสารในระดับอาเซียน อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของภาษาที่สาม ส่งผลให้กลุ่ม
งานขาย งานบริการลูกค้า และแรงงานวิชาชีพที่ได้ภาษาที่สามเป็นอาชีพที่มีกระแสมาแรงตลอดปี เช่น พนักงานบริการ
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ทางโทรศัพท์ มัคคุเทศก์ พนักงานขาย พนักงานพัฒนาธุรกิจ นักแปลล่าม พนักงานบริการลูกค้า วิศวกร พนักงานฝ่าย
บุคคล และพนักงานบัญชี อื่นๆ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เดิมมีการใช้ภาษาที่ 3 มาก่อนแล้ว จึงท าให้ต้องการภาษาที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง แต่ความต้องการพัฒนาภาษาที่ 3 
ของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 5 ล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาภาษาที่ 3 ภาษาอิตาลี มากที่สุด เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ด้านการส่ือสาร บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีโครงสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน มีทักษะการส่ือสารภาษาที่ 3 เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
  2. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินควรเพิ่มการกล่าวทักทายผู้โดยสารบนเครื่องบิน
ด้วยภาษาที่ 3 มากยิ่งขึ้น 
  3. ด้านความต้องการ บริษัท การบินไทย จ ากัด ควรมีการอบรมภาษาที่ 3 แก่พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพการพัฒนาภาษาที่ 3 เพื่อการให้บริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาภาษาที่ 3 กับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือสายการบิน
คาเธ่ย์แปซิฟิค 
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NBUS073: ประสิทธภิาพในเชงิบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
EFFICACY IN TERMS OF MANAGING THE STORAGE OF SOLID WASTE IN SUAN 
SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 
 
มนพัทธ  สีขาว 1   ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ 2 
1-2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพในเชิงบริหารจัดการในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงบทความวิจัยนี้นําเสนอ
โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปริมาณและการจัดเก็บขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ปจจุบัน 
2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงบริการจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผลจากการวิจัยเฉพาะในสวนของปริมาณและจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สรุปไดวา ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีน้ําหนักเฉล่ีย 2.03 ตัน/วัน เปน
ขยะที่เกิดขึ้นชวงกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 1.23 ตัน/วัน ขยะที่เกิดชวงวันกิจกรรมวิชาการ 3.29 ตัน/วัน ขยะที่เกิด
ชวงวันที่มีตลาดนัด 2.41 ตัน/วัน และขยะที่เกิดชวงวันที่มีกิจกรรมสอบเขา 2.26 ตัน/วัน คิดเปนปริมาณขยะมูลฝอย
น้ําหนัก 60.91 ตัน (60,910.86 กิโลกรัม) ตอเดือน (ไมรวมน้ําหนักขยะ recycle ที่ถูกแยกไวจําหนายในวันพุธของแตละ
สัปดาห) 
 ผลการสํารวจประเภทขยะ ซ่ึงไดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก ขยะแหง (ถังสีน้ําเงิน recycle ไมได) 1.24 ตัน/วัน 
ขยะเปยก (ถังสีเขียว) เฉล่ียประมาณ 0.67 ตัน/วัน ขยะแหง (ถังสีเหลือง recycle ได) 0.11 ตัน/วัน และขยะอันตราย 
(ถังสีแดง) 7 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับจากมากไปหานอย (ไมรวมน้ําหนักขยะ recycle ที่ถูกแยกไวจําหนายในวันพุธของ
แตละสัปดาห) และผลสรุปขอมูลปริมาณการขายขยะ recycle ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ถูกแยกไว
จําหนายในวันพุธของแตละสัปดาห มีน้ําหนักเฉล่ีย 5.07 ตัน/เดือน (5,075.17 กิโลกรัม/เดือน) 
 รูปแบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยยังมีขั้นตอนที่ทับซอนทําใหตองใชเวลาเพิ่มขึ้น ยังไมมีตัวช้ีวัดหรือ
การตรวจสอบคุณภาพการจัดการขยะที่วัดคาไดอยางชัดเจน 
 สวนประสิทธิภาพชิงบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามวิธีที่
เปนอยูโดยเทียบอัตราสวนกับขยะที่จัดเก็บ 2.03 ตัน/วัน (60.91 ตัน/เดือน) แลวนํามาคิดในสวนของคน (แรงงาน) ที่ใช 
ระยะเวลาที่ใช และคาใชจายที่ใชในการจัดเก็บขยะ ซ่ึงพบวา ใชจํานวนคน (แรงงาน) ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 128 คน/
เดือน ระยะเวลาที่ใช 30,760 ช่ัวโมง/เดือน และคาใชจายที่ใชในการจัดเก็บขยะ 1,258,217 บาท/เดือน หรือกลาวไดวา 
เม่ือเทียบการจัดเก็บขยะ 1 ตัน ใชจํานวนคน (แรงงาน) ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 2.1 คน ระยะเวลาที่ใช 505 ช่ัวโมง และ
คาใชจายที่ใชในการจัดเก็บขยะ 20,656.98 บาท มีจํานวนแรงงานที่เพียงพอ สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได
ทั้งหมด รวมทั้งมีการเพิ่มจํานวนรอบในการจัดเก็บในชวงกิจกรรมอื่นนอกจากการเรียนการสอนปกติ ระยะเวลาที่ใช
และคาใชจายอยูในระดับที่สูง 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการ, การจัดเก็บขยะมูลฝอย, การคัดแยกขยะ, การนํากลับมาใชใหม, ความ

รับผิดชอบตอสังคม 
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Abstract 
 This article is part of a research project. Efficiency Study on Management of Solid Waste Collection 
in Universities: A Comparative Case Study in Suan Sunandha Rajabhat University This research paper 
presents the objectives of 1) to study the quantity and management of solid waste of Suan Sunandha 
Rajabhat University. 2) To study the efficiency of waste management service at Suan Sunandha Rajabhat 
University. 
 The results of the research on volume and management of solid waste collection at Suan 
Sunandha Rajabhat University were concluded that the waste generated in Suan Sunandha Rajabhat 
University The average weight of 2.03 tons per day is the waste that occurs during the regular teaching 
activities. 1.23 tons per day. The trash generated during the academic day is 3.29 tons per day. The 
garbage during the day has a market of 2.41 tons per day. During the day, 2.26 tons of daily activities 
accounted for 60.91 tons (60,910.86 kg) of solid waste per month (excluding recycle bin weight that was 
released on Wednesday of each week). 
 The results of the waste collection are divided into four categories: dry waste (blue recycle can 
not) 1.24 tons per day wet waste (green tank) about 0.67 tons per day dry waste (yellow tank recycle) 
0.11 tons per Daily and hazardous waste (red bucket) 7 kilograms per day), respectively, from ascending 
to descending. (Excluding the weight of recyclable waste distributed on Wednesday of each week), and 
the summary of the recycle bin sales volume at Suan Sunandha Rajabhat University were separately 
distributed on Wednesday of each week. The average weight is 5.07 tons per month (5,075.17 kg per 
month). 
 The university's waste management model also has overlapping procedures, which takes time. 
There are no measurable indicators or quality checks on garbage management. 
 The efficiency of waste management in Suan Sunandha Rajabhat University is similar to that of 
waste collected at 2.03 tons per day (60.91 tons per month). Use duration And the cost of garbage 
collection, which is found using the number of people (labor) used to collect garbage 128 people per 
month, the time spent 30,760 hours per month. And the cost of garbage collection is 1,258,217 baht per 
month or say that. Compared to the 1 ton garbage collection, the number of people (labor) used in 
garbage collection was 2.1 persons, 505 hours spent and garbage collection cost 20,656.98 baht. The 
garbage can be collected at all. There is also an increase in the number of laps in storage during 
activities other than regular teaching. Duration and costs are high. 
 
Keywords: Efficacy, Management, Waste management. Waste separation, Recycle, Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
 
 

658



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนมหาวิทยาลัยที่มีเปาหมายและนโยบายกาวไปสูการพัฒนาดานตางๆ 
ปญหาขยะในมหาวิทยาลัยเปนปญหาสําคัญที่มีขึ้นควบคูไปกับการพัฒนา ดวยเหตุนี้เม่ือพิจารณาทรัพยากรตางๆ ทีใ่ช 
ตลอดจนปริมาณขยะจึงมากขึ้นเปนเงาตามตัวดังจะเห็นไดวาทุกการจัดกิจกรรมนั้นปญหาที่ตามมา คือ “ขยะ” มีขยะ
มากมายที่ทิ้งไวหลังการทํากิจกรรม ซ่ึงสงผลตอความยากลําบากในการจัดการและภาพลักษณมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อ
กาวเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคมมหาวิทยาลัยจึงตองมีการจัดการในทุกๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นเปนอยางดี 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาประสิทธิภาพ
เชิงบริหารจัดการในจัดเก็บขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เนื่องจากเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีทิศทางและนโยบายการพัฒนาที่กาวไกล ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปญหา 
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยที่ตองตอบสนองและมีสวนสนับสนุนกิจการหลักของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในอนาคตขางหนาที่จะกาวเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม 
 ในการศึกษานี้จะมุงเนนการศึกษาประสิทธิภาพเชิงบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประกอบกับยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยหรือสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับปริมาณขยะรวมในชวงที่มีกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเองก็ใหความสําคัญกับนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนการแกไข
ปญหาเพื่อนําไปสูเปาหมายและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่วางไวตอไป 
 การนําเสนอบทความวิจัยนี้ไดนําเสนอเฉพาะในเร่ืองปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ณ ปจจุบัน รวมทั้งประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ปจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงบริการจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยวา ทําใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวไดปริมาณมากนอยแคไหน ใชวัดผลและบงช้ีถึงคุณภาพของงานได ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสําคัญที่ใชวัด  
3 ประการ ไดแก จํานวนเงิน (คาใชจาย) ที่ใช จํานวนระยะเวลาที่ใช และจํานวนคน (แรงงาน) ที่ใช การแสดงคาของ
ประสิทธิภาพจะเปนลักษณะสัดสวนระหวาง จํานวนคน (แรงงาน) ที่ใชกับผลผลิตที่ไดรับ ระยะเวลาที่ใชกับผลผลิตที่
ไดรับ และคาใชจายที่ใชกับผลผลิตที่ไดรับ ซ่ึงถาเทียบจากผลผลิตที่ไดรับในจํานวนที่เทากันแลว วิธีการใดใชจํานวนคน 
(แรงงาน) ระยะเวลา และจํานวนเงิน (คาใชจาย) ไดตํ่ากวาย่ิงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงประสิทธิภาพ
อาจไมแสดงเปนคาประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แตแสดงดวยการบันทึกถึงลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และเวลา ในการ
ปฏิบัติงาน 
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 การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัย
ปจจัยตางๆ อันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณใน
การดําเนินงาน [1] 
 การจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายถึง การกระทําในลักษณะตางๆ ตามขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย คือ 
การต้ังรับขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการที่ทําใหขยะมูลฝอยออกจากสถานที่หรือจุด
กําเนิดขยะมูลฝอย 
 การคัดแยกขยะ หมายถึง การจัดแบง หรือจําแนกขยะมูลฝอยออกเปนประเภท หรือชนิดตามลักษณะ
ทางกายภาพที่คลายคลึงกัน [2] 
 การนํากลับมาใชใหม หรอืรีไซเคิล หมายถึง การนําเอาส่ิงของที่ทิ้งแลวกลับมาใชใหมอีกคร้ัง โดยส่ิงของ
ที่ทิ้งนั้นอาจเปนของที่ยังอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยูแตเจาของไมตองการหรือเปนของที่ถูกทิ้งเพราะใชการไมไดแต
สามารถซอมแซมใหใชได หรือเปนของที่ถูกทิ้งเพราะหมดสภาพใชการไมไดแลวก็ได ซ่ึงการนํากลับมาใชใหมนี้ตองผาน
ขบวนการตางๆ จากงายไปหายากตามแตสภาพของส่ิงของนั้น [3] 
 ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) หมายถึง การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 
โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมทั้งในระดับไกลและใกล อันนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน [4] 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารตางๆ รวมทั้งจากการใหขอมูลของผูเก่ียวของกับการจัดการและ
จัดเก็บขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการทําการศึกษาวิจัยได ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยประยุกต โดยเร่ิมต้ังแตสังเกตสภาพปญหาทั่วไป ศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพในเชิงบริหารจัดการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการขยะแบบตางๆ ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา หลักการบริการทรัพยากร
กายภาพ และการประเมินประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี ้

ประสิทธิภาพการจัดการขยะ 

1. คน (แรงงาน) ที่ใช 
2. เวลาที่ใชในการจัดเก็บขยะ 
3. คาใชจายที่ใช 

รูปแบบการจัดการขยะ 
การศึกษาคร้ังนี้ศึกษารูปแบบ 3 แบบ ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดการขยะปจจุบัน 
2. มีกระบวนการคัดแยกขยะที่ตนทาง 
3. มีกระบวนการคัดแยกขยะที่ตนทาง มีการนํากลับมา
ใชใหม และมีการรวมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
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  1. รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของและขอมูลที่ใชในการทําวิจัย ไดแก ปริมาณและประเภทขยะ ขอมูลดาน
คาใชจาย จํานวนบุคลากร กระบวนการที่ใชในการจัดการขยะมูลฝอย 
  2. จัดทําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลปริมาณขยะ แบบบันทึกขอมูลประเภทขยะ 
แบบบันทึกขอมูลการขายขยะ recycle และแบบสัมภาษณทั้งในสวนของรูปแบบและรายละเอียดที่ตองบันทึก โดยผาน
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสมบูรณและทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําใหสมบูรณเพื่อนําไปใชงาน 
  3. สัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณสําหรับผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานจัดการขยะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสัมภาษณดวยตนเองเพื่ออธิบายช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของขอคําถามให
ผูตอบไดเขาใจไดในทิศทางเดียวกันและนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล วิเคราะหผลและรายงานผลการวิเคราะหดานการ
จัดการขยะ ดานจํานวนคน (แรงงาน) และเวลาที่ใชในการจัดเก็บขยะ 
  4. กําหนดวัน-เวลาในการบันทึกหรือเก็บขอมูลปริมาณและประเภทขยะ โดยศึกษาจากขอมูล
กําหนดการจัดตางๆ ของมหาวิทยาลัย และปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อระบุวันเวลาในการเก็บขอมูลที่แนนอน เลือกในชวง
กิจกรรมที่ตางกันทั้ง 4 ชวงเวลา โดยเลือกชวงเวลาการเรียนการสอนปกติ และชวงเวลาที่มีกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอก
เพิ่มเขามา จากกิจกรรมตลอดทั้งปที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น คือ 
   4.1 ชวงเวลาการเรียนการสอนปกติ เก็บจํานวน 5 วัน (ใหครบตามวันจันทร-ศุกร) เพราะเปน
กิจกรรมหลักภายในมหาวิทยาลัย 
   4.2 ชวงเวลาที่มีกิจกรรมสุนันทาวิชาการ เพราะเปนกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเขามาเย่ียมชม
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
   4.3 ชวงวันที่มีกิจกรรมตลาดนัด จํานวน 3 วัน เพราะนอกจากจะมีนักศึกษาภายในแลว ยังมี
รานคามาเปดการขายภายใน ทําใหมีบุคคลเพิ่มขึ้น ทั้งบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
   4.4 ชวงวันที่มีกิจกรรมการสอบเขา (รับตรงรอบ 1) เพราะนอกจากจะมีเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เขามาสอบแลว ยังมีผูปกครองมาดวย 
  5. เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณขยะและประเภทขยะ โดยใชแบบบันทึกขอมูลที่ไดจัดเตรียมและแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ตามกําหนดการกิจกรรมในขอที่ 2 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   5.1 เก็บขอมูลปริมาณขยะ จํานวน 10 จุด สําหรับการเก็บปริมาณขยะในชวงกิจกรรมที่ตางกัน
ทั้ง 4 ชวงเวลา คือ 1) ชวงเวลาการเรียนการสอนปกติ เก็บจํานวน 5 วัน (ใหครบตามวันจันทร-ศุกร) 2) ชวงเวลาที่มี
กิจกรรมสุนันทาวิชาการ 3) ชวงวันที่มีกิจกรรมตลาดนัด จํานวน 3 วัน 4) ชวงวันที่มีกิจกรรมการสอบเขา (รับตรงรอบ 1) 
   5.2 เก็บขอมูลประเภทขยะ โดยการสุมเก็บจํานวน 3 จุด โดยเลือกจุดรองรับขยะหลักแบบเฉพาะ 
เจาะจง โดยที่พิจารณาดวยสายตาของผูวิจัยวาเปนจุดทิ้งขยะที่มีปริมาณขยะมากที่สุด จากนั้นกําหนดเวลาที่จะทําการ
คัดแยกที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก็บขนขยะใหนอยที่สุด ขอมูลประเภทขยะนี้เก็บในชวงกิจกรรม
ที่ตางกันทั้ง 4 ชวงเวลา คือ 1) ชวงเวลาการเรียนการสอนปกติ สุมเก็บ 3 คร้ัง (วันเดียวกันหรือตางวันกัน) 2) ชวงเวลา
ที่มีกิจกรรมสุนันทาวิชาการ (Open House) สุมเก็บ 3 คร้ัง (วันเดียวกัน) 3) ชวงวันที่มีกิจกรรมตลาดนัด สุมเก็บ 3 คร้ัง 
(วันเดียวกันหรือตางวันกัน) 4) ชวงวันที่มีกิจกรรมการสอบเขา (รับตรงรอบ 1) สุมเก็บ 3 คร้ัง (วันเดียวกันหรือตางวันกัน) 
  6. คํานวณหาปริมาณขยะโดยคํานวณจากปริมาตรขยะที่ไดจากการเก็บขอมูลที่เปนจํานวนถัง โดยการ
ทดสอบจากหนวยปริมาตรโดยการสุมช่ังน้ําหนักขยะในมหาวิทยาลัยที่รวบรวมได จํานวน 10 ถัง แลวนํามาบีบอัดแลว
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ช่ังน้ําหนักโดยหักน้ําหนักของภาชนะที่ใชใสขยะออก จากนั้นใชการคํานวณเทียบเคียงน้ําหนักจากปริมาตรในทุกจุดที่
รองรับขยะ 
  7. รวบรวมขอมูลปริมาณการขายขยะ recycle โดยใชแบบบันทึกขอมูลการขายขยะ recycle โดย
จัดเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 3 เดือน 
  8. รวบรวมขอมูลคาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดการขยะจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคลากร 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บขอมูลดานการบริหาร คาใชจาย และเวลาปฏิบัติงานของผูที่เก่ียวของกับการจัดการขยะ
รวมทั้งจัดเก็บขยะ ในแตละชวงกิจกรรมเปรียบเทียบกันและนํามาหาคาเฉล่ีย รวมทั้งคํานวณสัดสวนคาใชจายที่ใชใน
การจัดการขยะเทียบกับปริมาณขยะ 
  9. วิเคราะหประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการ
พิจารณาตัวเลขอยางงาย อางอิงเกณฑจากปริมาณขยะที่จัดเก็บไดในมหาวิทยาลัยเปนหลัก โดยการพิจารณาจาก
คาใชจายตอช่ัวโมงตอการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 เดือน 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดเปน 3 ประเด็น ดังตอไปนี ้
  1. วิเคราะหปริมาณและประเภทขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีน้ําหนักเฉล่ียประมาณ 2.03 ตัน/วัน 
เปนขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันที่เปนกิจกรรมการเรียนการสอนปกติประมาณ 1.23 ตัน/วัน เปนขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันที่มี
กิจกรรมวิชาการประมาณ 3.29 ตัน/วัน เปนขยะที่เกิดในชวงวันที่มีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยประมาณ 2.41 ตัน/วัน 
และเปนขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันที่มีกิจกรรมสอบเขาศึกษาตอประมาณ 2.26 ตัน/วัน และเม่ือคํานวณเปนปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 1 เดือน จะไดปริมาณขยะมูลฝอยน้ําหนัก 60.91 ตัน (60,910.86 กิโลกรัม) 
ตอเดือน (ไมรวมน้ําหนักขยะ recycle ที่ถูกแยกไวจําหนายในวันพุธของแตละสัปดาห) 
   ผลการสํารวจประเภทขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยตามที่สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ไดแบงไว
เปน 4 ประเภท ไดแก ขยะเปยก (ถังสีเขียว) เฉล่ียประมาณ 0.67 ตัน/วัน ขยะแหง (ถังสีเหลือง recycle ได) 0.11 ตัน/วัน 
ขยะแหง (ถังสีน้ําเงิน recycle ไมได) 1.24 ตัน/วัน และขยะอันตราย (ถังสีแดง) 7 กิโลกรัม/วัน (ไมรวมน้ําหนักขยะ 
recycle ที่ถูกแยกไวจําหนายในวันพุธของแตละสัปดาห) 
   และผลสรุปขอมูลปริมาณการขายขยะ recycle ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ถูกแยก
ไวจําหนายในวันพุธของแตละสัปดาห มีน้ําหนักเฉล่ีย 5.07 ตัน/เดือน (5,075.17 กิโลกรัม/เดือน) 
  2. รูปแบบการจัดการขยะที่ใชอยูปจจุบัน 
   รูปแบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน สามารถ
แสดงเปนแผนผังกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยไดดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 2 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใชสถานที่ (user) ในมหาวิทยาลัยทิ้งขยะ 
(ทิ้งลงในถังรองรับขยะหลักหรือทิ้งลงในจุด 
รองรับขยะภายในอาคารที่ตนเองสะดวก) 

พนักงานเก็บขนขยะเก็บขยะตามจุดทิ้ง 11 จุด ขึ้นรถขยะ
รวมกัน ตามจํานวนรอบการเก็บขนขยะในแตละวัน 

รถเก็บขนขยะของ กทม. มาเก็บไปดําเนินการ 

จุดวางถังขยะ 11 จุด 
นําขยะ recycle ที่รวบรวมไว 

ไปขายใหกับผูทําสัญญารับซ้ือขยะ
กับมหาวิทยาลัย ณ บริเวณ 
จุดพักขยะรวมในวันพุธ 

เก็บรวบรวมขยะ recycle  
ที่คัดแยกไวแลวแตละ

ประเภทเพื่อขายในวันพุธ พนักงานเก็บขนขยะคัดแยกขยะประเภทที่สามารถ
ขายเปนขยะ recycle ได 

นําไปรวมกันไว ณ จุดพักขยะรวม ในถังพักขยะ 
เพื่อรอรถเก็บขยะของ กทม. มาเก็บ 

ขายไมได 
ขายได 

ขายได 

ขายไมได 
การจัดการรายไดจากการขาย recycle 

1. เปนรายไดสวนตัวแมบานผูขาย 
2. เปนรายไดพนักงานเก็บขนขยะที่คัดแยก
ขยะชวงทํางานลวงเวลา 

พนักงานเก็บขนขยะนําขยะมารวมไว  
ณ จุดพักขยะรวม 

แมบานแตละอาคารเก็บรวบรวมขยะจากจุดทิ้งแตละแหง
ภายในอาคาร พรอมกับคัดแยกขยะประเภทที่สามารถ
ขายเปนขยะ recycle ไดโดยรวบรวมไวขายในวันพุธ 
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  3. วิเคราะหประสิทธิภาพจากจํานวนคน (แรงงาน) คาใชจาย และเวลาที่ใชในการจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัย สามารถแสดงไดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนคน (แรงงาน) คาใชจาย และเวลาที่ใชในการจัดการขยะในมหาวิทยาลัย 
 

หมวด รายการ จํานวน 
(ตอเดือน) 

คิดรวม 
ตามหมวด 

1. จํานวนคน 
(แรงงาน) 

1.1 แมบาน (พนง.มหาวิทยาลัย) 40 คน 128 คน 
1.2 แมบาน (Outsource) 82 คน  
1.3 พนักงานจัดเก็บขยะ (พนง.มหาวิทยาลัย)   4 คน  
1.4 พนักงานจัดเก็บขยะ (Outsource)   2 คน  

2. คาใชจาย 2.1 เงินเดือนแมบาน (พนง.มหาวิทยาลัย) 432,380 บาท 1,258,217 บาท 
 2.2 แมบาน (Outsource) (9,300 x 82) 762,600 บาท  
 2.3 พนักงานจัดเก็บขยะ (พนง.มหาวิทยาลัย)   20,927 บาท  
 2.4 พนักงานจัดเก็บขยะ (Outsource)   18,600 บาท  
 2.5 ทํางานลวงเวลา (OT) ของพนักงานจัดเก็บขยะ 

พนง.มหาวิทยาลัย   13,750 บาท 
 

 2.6 คาน้ํามัน     3,067 บาท  
 2.7 คาเก็บขนขยะของ กทม.     4,000 บาท  
 2.8 คาอุปกรณจัดเก็บขยะ     1,000 บาท  
 2.9 คาซอมบํารุง     1,893 บาท  
3. เวลา 3.1 ระยะเวลาทํางานปกติ (แมบาน พนง. 

มหาวิทยาลัย) มาจาก (8 ช่ัวโมง/คน/วัน x 30 วัน 
x 40 คน) 

  9,600 ช่ัวโมง 30,760 ช่ัวโมง 

 3.2 ระยะเวลาทํางานปกติ (แมบาน Outsource)  
มาจาก (8 ช่ัวโมง/คน/วัน x 30 วัน x 82 คน) 

19,680 ช่ัวโมง  

 3.3 ระยะเวลาทํางานปกติ (พนักงานจัดเก็บขยะ  
พนง.มหาวิทยาลัย) มาจาก (8 ช่ัวโมง/คน/วัน x 
30 วัน x 4 คน) 

     960 ช่ัวโมง  

 3.4 ระยะเวลาทํางานปกติ (พนักงานจัดเก็บขยะ 
Outsource) มาจาก (8 ช่ัวโมง/คน/วัน x 30 วัน x 
2 คน) 

     480 ช่ัวโมง  

 3.5 ระยะเวลาทํางานลวงเวลา (OT) ของพนักงาน
จัดเก็บขยะ พนง.มหาวิทยาลัย 

       40 ช่ัวโมง  
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   การจัดการขยะตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคาใชจายตอเดือนจํานวน 
1,258,217 บาท และตองใชระยะเวลาการทํางานทั้งส้ิน 30,760 ช่ัวโมง ประสิทธิภาพชิงบริหารจัดการในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามวิธีที่เปนอยูโดยเทียบอัตราสวนกับขยะที่จัดเก็บ 2.03 ตัน/วัน 
(60.91 ตัน/เดือน) แลวนํามาคิดในสวนของคน (แรงงาน) ที่ใช ระยะเวลาที่ใช และคาใชจายที่ใชในการจัดเก็บขยะ ซ่ึง
พบวา ใชจํานวนคน (แรงงาน) ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 128 คน/เดือน ระยะเวลาที่ใช 30,760 ช่ัวโมง/เดือน และคาใชจาย
ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 1,258,217 บาท/เดือน หรือกลาวไดวา เม่ือเทียบการจัดเก็บขยะ 1 ตัน ใชจํานวนคน (แรงงาน) 
ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 2.1 คน ระยะเวลาที่ใช 505 ช่ัวโมง และคาใชจายที่ใชในการจัดเก็บขยะ 20,656.98 บาท มีจํานวน
แรงงานที่เพียงพอ สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด รวมทั้งมีการเพิ่มจํานวนรอบในการจัดเก็บในชวง
กิจกรรมอื่นนอกจากการเรียนการสอนปกติ ระยะเวลาที่ใชและคาใชจายอยูในระดับที่สูง 
 
อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายออกเปน 3 สวน ตอไปนี ้
  1. ชนิดและปริมาณการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัย 
   ขยะที่เกิดในมหาวิทยาลัยมักเปนขยะที่เกิดจากกิจกรรมหลักของสถานที่ คือ กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ตองมีส่ิงที่ใชในการเรียนการสอน ขยะทีเ่กิดจากการดําเนินชีวิตของนักศึกษา บุคลากรเจาหนาที่ ไดแก ขยะ
จากการอุปโภคบริโภค รวมทั้งขยะที่มาจากส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในอาคาร โดยเม่ือเทียบสัดสวนของขยะ
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในแตละชวงกิจกรรม ขยะในชวงวันที่เปนกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ตอ ขยะในชวงวันที่
มีกิจกรรมวิชาการ ตอ ขยะในชวงวันที่มีตลาดนัด ตอ ขยะในชวงวันที่มีการสอบเขา จะมีสัดสวนโดยประมาณ 1.23 
ตอ 3.29 ตอ 2.41 ตอ 2.26 
   และเม่ือเทียบสัดสวนของประเภทขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ขยะเปยก ตอ ขยะที่ recycle ได 
ตอ ขยะที ่recycle ไมได ตอ ขยะอันตราย จะมีสัดสวนโดยประมาณ 0.67 ตอ 0.11 ตอ 1.24 ตอ 0.007 
  2. รูปแบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยยังมีขั้นตอนที่ทับซอนทําใหตองใชเวลาเพิ่มขึ้น ยังไมมี
ตัวช้ีวัดหรือการตรวจสอบคุณภาพการจัดการขยะที่วัดคาไดอยางชัดเจน 
  3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการขยะตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เม่ือเทียบ
การจัดเก็บขยะ 1 ตัน ใชจํานวนคน (แรงงาน) ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 2.1 คน ระยะเวลาที่ใช 505 ช่ัวโมง และคาใชจาย
ที่ใชในการจัดเก็บขยะ 20,656.98 บาท มีจํานวนแรงงานที่เพียงพอ สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด 
รวมทั้งมีการเพิ่มจํานวนรอบในการจัดเก็บในชวงกิจกรรมอื่นนอกจากการเรียนการสอนปกติ ระยะเวลาที่ใชและคาใชจาย
อยูในระดับที่สูง 
 
ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยที่ดําเนินเสร็จส้ินไปแลวนี้ยังขาดความสมบูรณของขอมูลบางสวน จึงมีขอเสนอแนะ
สําหรับการทําการศึกษาวิจัยในอนาคตเก่ียวกับประสิทธิภาพในเชิงบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดจนกรณีศึกษาสําหรับหนวยงานอื่นๆ ดังนี้ 
  1. ควรมีการทดลองใชรูปแบบการจัดการขยะแตละรูปแบบเพื่อใหไดทราบผลของจํานวนคน จํานวน
เวลา และจํานวนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยางแทจริง 
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  2. ควรศึกษาผลของความพึงพอใจของบุคลากรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการวางระบบหรือกระบวนการทํางาน หรือเพื่อประกอบการวางกลยุทธการสรางแรงจูงใจใน
การทํางานในรูปแบบตางๆ ตอไป 
  3. ควรไดนําผลการวิจัยดานปริมาณขยะไปศึกษาตอในดานการกําหนดจํานวนภาชนะรองรับขยะ
และการหมุนเวียนใชเพื่อใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น 
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NBUS074: แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีบริการของพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษ 
กรณีศึกษา โอมานแอร 
THE MOTIVATION FOR SERVICING OF LOUNGE ATTENDANT: A CASE STUDY OF 
OMAN AIR 
 
ไผทพงศ อินทโสตถิ 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่บริการของพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษของสายการบิน
โอมานแอร ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีคําถามในการศึกษา
คือ แรงจูงใจในการทํางานอะไรที่มีตอการปฏิบัติงานดานบริการของพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษกรณีศึกษา
โอมานแอร ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ พนักงานบริการในหองรับรอง
พิเศษของสายการบิน เอมิเรตน เพื่อหากรอบในการสรางคําถาม เพื่อสัมภาษณกลุมพนักงานที่ทํางานเก่ียวของกับ 
การบริการภายในหองรับรองพิเศษของสายการบินโอมานแอร จํานวน 18 คน โดยเลือกกลุมผูใหขอมูลจํานวน 15 คน 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของสายการบินโอมานแอรที่มีหนาที่ดูแลหองรับรองพิเศษ 2 คน และพนักงานของบริษัท บางกอก
แอรแคเทอรร่ิง จํากัด จํานวน 13 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการนับจํานวนคําคลาย (Content Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่กระทบตอระดับการทํางานของพนักงาน บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด 
มากที่สุด คือ เพื่อนรวมงาน พนักงานมีการพูดคุยกันและแบงเวลาพักกับพนักงานคนอื่น อีกทั้งยังมีความสัมพันธที่ดี
กับหัวหนางาน มีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหัวหนางานเปนประจํา โดยคําตอบจากการสัมภาษณใน
ประเด็นตางๆ มีความสอดคลองกับทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory) ที่วา 
ตัวกระตุน (Motivators) และการบํารุงรักษา (Hygiene) กลาวคือพนักงานมีความตองการมีความยอมรับนับถือ จาก
เพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน การไดรับความไวใจในการใหรับผิดชอบงาน และใหความสําคัญตอ สภาวะการ
ทํางาน (สภาพแวดลอม และตารางการทํางาน) ความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางเพื่อนความสัมพันธกับลูกนอง 
 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, หองรับรองพิเศษ, การบริการ 
 
Abstract 
 The independent study was a qualitative study and aimed to find the factors which could 
motivate the staffs to perform the service in the airline lounge. The in-depth interview was chosen as a 
method of the studying. The questionnaire was developed from the interview of lounge attendant in 
emirates’ lounge to find out the scope. 15 out of 18 of people who were involved in the lounge operations 
was selected for interview. The interviewee team was consisted of Oman Air staffs (2 people) and 
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Bangkok Air Catering Company (13 people). The result will be analyzed by doing by counting relative 
words. 
 The result of this study found staffs talk to each other and shared break time with others. They 
had good relationships within their team, their superior and also exchanging their opinion among them 
and their superior often while they still eagle to learn to improve themselves for being accepted. The 
answers from the interview were consistent to Herzberg’s Two Factor theory which consisted of 
Motivators and Hygiene. Staffs wanted to be accepted and respected from colleagues and their superior. 
Sharing and caring was occurred regularly. Roster pattern and their working condition had no effect on 
their life but were considered in their daily life.  
 
Keywords: Motivation, Lounge, Service. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ธุรกิจการบินเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ซ่ึงพิจารณาจากดูไดจากปริมาณเที่ยวบินที่เดินทางเขาออก
ประเทศไทย ที่เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ซ่ึงการเติบโตของการขนสงทางอากาศ ในประเทศไทยนอกจากจะสงผลดีกับ
การธุรกิจการทองเที่ยว แลวยังสงผลทําใหธุรกิจสนับสนุนการบินตางๆ มีการเติบโตขึ้นดวยเชนกัน ซ่ึงหนึ่งในนั้น คือ
ธุรกิจครัวการบิน (Air Catering Service) ซ่ึงในประเทศไทยมีผูประกอบการ ที่ไดรับสัมปทานให ทําการบริการครัว
การบินที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดวยกัน 3 บริษัทไดแก (1) ครัวการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
(2) ครัวการบินกรุงเทพ บริษัท บางกอกแอรแคทเทอรร่ิง จํากัด (Bangkok Air Catering Co., Ltd.) และ (3) LSG Sky 
Chefs (Thailand) Limited สําหรับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด หรือ บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด เปนผู
ใหบริการอาหารในหองรับรองพิเศษ ของหลายสายการบิน ที่มีหองรับรองเปนของตัวเองที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยครัวการบินกรุงเทพ ไดนําเสนอบริการอื่นนอกเหนือจากการบริการอาหาร ไดแกการใหบริการพนักงานที่ทําหนาที่
บริการผูโดยสารที่เขามาใชบริการของหองรับรองของสายการบิน จัดเตรียมอาหาร หรือแมกระทั่งบริการอาหารปรุง
รอนโดยพอครัว หรือ พนักงานบริการที่ไดรับการฝกฝนตามมาตรฐานสากลในหองรับรองพิเศษของสายการบิน 
 จากที่ไดกลาวมาแลวเห็นไดวา ทุกหนวยธุรกิจของบริษัทมีความสําคัญ ในการที่จะดึงดูดลูกคารายใหม 
หรือแมแตรักษาลูกคา เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดไว และจากประสบการณการทํางานในสายงานที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจการบินของผูศึกษา ความใกลชิดกับผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการบริการในหองรับรอง หรือแมกระทั่งเปน
ผูโดยสารที่เขาใชบริการของหองรับรองพิเศษ ทําใหไดสัมผัสถึงบรรยากาศในการบริการหองรับรองพิเศษ และทราบ
ถึงปญหาขอขัดของของพนักงานจากการสัมผัสโดยตรง ทําใหเกิด คําถามวา ส่ิงใดคือสาเหตุ หรือเปนแรงจูงใจที่ทําให
พนักงานที่ปฏิบัติงานในหองรับรองพิเศษ ที่ตองประสบกับปญหาในการทํางานบอยคร้ัง ซ่ึงผูศึกษาใหความสําคัญกับ
การจูงใจที่พนักงานตองการ เพื่อเปนตัวขับเคล่ือนใหพนักงานทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบให
มีผลสําเร็จ ตรงตามความตองการ หรือความคาดหวังของบริษัท และลูกคาอีกทั้งยังสามารถใชเปนแนวทาง ในการ
สนับสนุนพนักงานไดอยางเหมาะสม เพื่อรักษาระดับการใหบริการของพนักงาน หรือแมแตยกระดับความสามารถ
ของพนักงานในการตอบสนองความตองการของผูโดยสารที่เขามาใชบริการหองรับรองพิเศษตอไป 
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วัตถุประสงคของการศกึษา 
 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานบริการของพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษ กรณีศึกษา โอมานแอร 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 แรงจูงใจ หมายถึง วิธีการชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค ความตองการของมนุษย 
ส่ิงจูงใจจะเกิดขึ้นไดจากภายในและภายนอกบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2530) 
 สิ่งแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ส่ิงตางๆที่ เก่ียวของกับผูปฏิบัติงาน ทั้งที่เปนส่ิงมีชีวิต หรือ
ส่ิงไมมีชีวิต สภาพทางกายตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานเชน เพื่อนรวมงาน อุปกรณในการทํางาน แสง 
อุณหภูมิ เปนตน  
 พฤติกรรมการทาํงาน หมายถึง ส่ิงที่พนักงานแสดงออกขณะที่ปฏิบัติหนาที่ ในสภาพแวดลอมตางๆ  ซ่ึง
สามารถสังเกตเห็นได 
 พนกังานบริการในหองรับรองพิเศษ หมายถึง พนักงานของ บริษัท บางกอกแอรแคทเทอร่ิง จํากัด ทั้ง
ชาย และหญิง ที่ปฏิบัติหนาที่ในหองรับรองพิเศษของสายการบินโอมานแอร ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ครัวการบิน หมายถึง ผูประกอบการผลิตอาหาร และใหบริการอาหารแกลูกคาสายการบิน เพื่อใหบริการ
บนเทีย่วบิน และ/หรือ ใหบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมในหองรับรองพิเศษของสายการบิน หรือผูประกอบการกิจการ
หองรับรองพิเศษ 
 หองรับรองพิเศษ หมายถึง สถานที่ที่สายการบิน จัดขึ้นเพื่อเปนที่พักผอนแกผูโดยสารที่เดินทางในช้ัน
บริการธุรกิจ หรือสมาชิกโปรแกรมสะสมไมลที่ไดรับสิทธิ์ใหเขาใช 
 สายการบิน โอมานแอร คือ สายการบินประจําชาติของประเทศโอมานที่ทําการบินแบบ บินประจําทั้งใน
และตางประเทศ โดยใหบริการเที่ยวบินประจําสูกรุงเทพฯ ต้ังแตป พ.ศ. 2550 จนปจจุบัน ซ่ึงปจจุบันทําการบินประจํา 
สัปดาหละ 14 เที่ยวบิน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษ กรณีศึกษา สายการบิน
โอมานแอร เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการกําหนดขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
  1. กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานที่ทํางานเก่ียวของกับ การบริการภายในหองรับรองพิเศษของสาย
การบินโอมานแอร จํานวน15 คน 
  2. เคร่ืองมือ ไดแก ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ซ่ึงแบงเปน 3 ตอนไดแก (1) คําถามเก่ียวกับ 
แรงจูงใจ (2) คําถามเก่ียวกับ สภาพแวดลอม และพฤติกรรมการทํางานและ (3) ขอเสนอแนะ 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และมีการ
บันทึกเสียงการสัมภาษณดวย เคร่ืองบันทึกเสียง และการจดบันทึกขณะสัมภาษณ 
  4. การวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีการ Content Analysis นับจํานวนคําที่มีความหมาย เหมือนหรือ
คลายเคียงกันเพื่อพิจารณาคําตอบในแตละขอคําถาม 
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สรุปผลการศกึษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษของสายการบินโอมานแอร
โดยผูใหสัมภาษณ 1 คน สามารถตอบคําถามไดหลายคําตอบ แบงเปนประเด็นตางๆ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แรงจูงใจในการทํางาน 
 

ประเด็น ความถ่ี รอยละ 
ประเด็น 1.1 ปจจัยที่ทําใหเลือกทํางานกับ บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด 
    - คนรูจักแนะนํา 7 41.19 
    - ภาพลักษณของบริษัทฯ 6 35.29 
    - ความสนใจในลักษณะงาน 2 11.76 
    - การเปล่ียนงานภายใตลักษณะงานเดิม 1 5.88 
    - การสุมสมัครงาน 1 5.88 

รวม 17              100 
ประเด็น 1.2 ความเหมาะสมของสวัสดิการตางที่บริษัทฯเสนอ 
    - สวัสดิการที่บริษัทฯ เสนอมีความเหมาะสม 13 86.67 
    - สวัสดิการที่บริษัทฯ เสนอเปนเร่ืองปกติ 2 13.33 

รวม 15 100 
ประเด็น 1.3 การประเมินผลงานของตัวเอง 
    - ผลงานอยูในระดับดี 10 66.67 
    - ผลงานอยูในระดับคอนขางดี 5 33.33 

รวม 15 100 
ประเด็น 1.4 ปจจัยที่กระทบตอระดับการทํางาน 
    - เพื่อนรวมงาน 12 54.55 
    - ผูโดยสาร 4 18.18 
    - ตัวเราเอง 4 18.18 
    - สภาพแวดลอม 2 9.09 

รวม 22 100 
 
 ประเด็นที่ 1.1 ปจจัยที่ทําใหเลือกทํางานกับ บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด ผูใหสัมภาษณเลือก
ทํางานเนื่องจากคนรูจักแนะนํา และภาพลักษณของบริษัท 
 ประเด็นที่ 1.2 ความเหมาะสมของสวัสดิการตางๆที่บริษัทเสนอผูใหขอมูลมีความคิดวาสวัสดิการที่บริษัท
เสนอมีความเหมาะสม 
 ประเด็นที่ 1.3 การประเมินผลงานของตัวเองผูใหขอมูลสวนมากประเมินตัวเองวามีการทํางานอยูในระดับ
ที่ดี โดยลักษณะคําตอบ ที่ยังคงตองการการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาใหระดับการทํางานสูงขึ้นไป 
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 ประเด็นที่ 1.4 ปจจัยที่กระทบตอระดับการทํางานซ่ึงผูใหขอมูลกลาวถึง เพื่อนรวมงานวาเปนปจจัยหลักที่
มีผลตอระดับการทํางาน 
 
สภาพแวดลอมและพฤติกรรมการทํางาน 
 ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษของสายการบินโอมานตแอรที่
เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมการทํางาน โดยแบงเปนประเด็นตางๆ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 สภาพแวดลอม และพฤติกรรมการทํางาน 
 

ประเด็น ความถ่ี รอยละ 
ประเด็น 2.1 ความคิดเห็นตอการบริการ 
ตอบสนองตอความตองการของผูโดยสาร 10 62.50 
    - ความเปนมิตร 2 12.50 
    - ใจรักในงานบริการ 1 6.25 
    - ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 1 6.25 
    - ความอดทน 1 6.25 
    - การรักษาคุณภาพ และปรับปรุงการบริการอยูเสมอ 1 6.25 

รวม 16 100 
ประเด็น 2.2 ความเหมาะสมของการฝกอบรมการใหบริการตอการทํางาน 
    - การฝกอบรมเก่ียวกับการบริการมีความเหมาะสม 13 72.22 
    - การฝกอบรมเก่ียวกับการบริการยังไมเพียงพอ 1 5.56 
    - เนื้อหาการฝกอบรมเปนเพียงพื้นฐาน 1 5.56 
    - อยากใหเพิ่มเนื้อหาสําหรับการแกปญหาประจําวัน 1 5.56 
    - การทํางานจริงมีรายละเอียดเยอะกวาการฝกอบรม 1 5.56 
    - ตองเรียนรูเพิ่มเติมจากการทํางาน 1 5.56 

รวม 18 100 
ประเด็น 2.3 ความเพียงพอ และเหมาะสมของการฝกอบรม 
- การฝกอบรมที่บริษัทฯ มอบใหมีความเหมาะสม 
    - การฝกอบรมที่บริษัทฯ มอบใหยังไมเพียงพอ 

 
6 
1 

 
85.71 
14.29 

รวม 7 100 
ประเด็น 2.4 อุปสรรคในการทํางาน 
    - ผูโดยสาร 8 38.09 
    - เพื่อนรวมงาน 5 23.81 
    - สถานการณที่ควบคุมไมได 3 14.29 
    - อุปกรณการทํางาน 1 4.76 
    - อุปสรรคมีไวสําหรับการฝกตัวเอง 1 4.76 

รวม 21 100 
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ประเด็น 2.5 การชวยเหลือของบริษัทฯ ในการแกไขอุปสรรคในการทํางาน 
    - บริษัทฯ ไมสามารถชวยได 6 40.00 
    - ชวยในเร่ืองของภาษา 2 13.33 
    - ชวยฝกอบรมเก่ียวกับวัฒนธรรมที่แตกตาง 1 6.67 
    - ชวยฝกอบรมเก่ียวกับการทํางานรวมกัน 2 13.33 
    - ชวยในการฝกอบรมดานตางๆ 2 13.33 
    - ชวยสนับสนุนอุปกรณการทํางาน 1 6.67 
    - เพิ่มพื้นที่พักผอนในการทํางาน 1 6.67 

รวม 15 100 
ประเด็น 2.6 ความคิดเห็นตอตารางการทํางาน 
    - ตารางทํางานมีความเหมาะสม 14 73.70 
    - ตารางทํางานดีกวาบริษัทฯ อื่น 1 5.26 
    - ตารางทํางานขึ้นอยูกับเที่ยวบิน 1 5.26 
    - พนักงานผลัดกันลาหยุดได 1 5.26 
    - ทํางานในชวงเชาติดตอกันทําใหเพลีย 1 5.26 
    - ควรทํางาน 5 วันตอสัปดาห แทน 6 วันตอสัปดาห 1 5.26 

รวม 19 100 
ประเด็น 2.7 ความเพียงพอของเวลาในการพักผอนชวงกอน ระหวาง และหลังเวลางาน 
    - เวลาพักผอนไมแนนอน ขึ้นอยูกับปริมาณงาน 9 45.00 
    - เวลาในการพักผอนเพียงพอ 7 35.00 
    - ตองแบงเวลาในการพักผอนกับพนักงานคนอื่น 3 15.00 
    - ตองการวันหยุดเพิ่ม 1 5.00 

รวม 20 100 
ประเด็น 2.8 ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
    - สภาพแวดลอมเหมาะสม 15 62.50 
    - เพื่อนรวมงานดี 3 12.50 
    - ที่ทํางานสะอาด 3 12.50 
    - ที่ทํางานบางจุดคับแคบ 1 4.17 
    - อุปกรณในการทํางานดี 1 4.17 
    - ใกลหองน้ํา 1 4.17 

รวม 24 100 
ประเด็น 2.9 ความคิดเห็นตอเพื่อนรวมงาน 
    - เพื่อนรวมงานดี 14 70.00 
    - เพื่อนรวมงานมีนอย 3 15.00 
    - ไมมีปญหากับเพื่อนรวมงาน 1 5.00 
    - เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางานดี 1 5.00 
    - มีความเห็นที่แตกตางกันกับเพื่อนรวมงาน 1 5.00 

รวม 20 100 
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ประเด็น 2.10 ความสัมพันธกับหัวหนางาน 
    - มีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน 14 70.00 
    - มีการพูดคุยกับหัวหนางานเปนประจํา 5 25.00 
    - ความไมเขาใจกันระหวางบุคคล 1 5.00 

รวม 21 100 
ประเด็น 2.11 ความสัมพันธกับเจาหนาที่สายการบิน 
    - มีความสัมพันธที่ดีตอเจาหนาที่สายการบิน 6 23.08 
    - พูดแสดงความคิดเห็นกับเจาหนาที่สายการบินได 6 23.08 
    - เจาหนาที่สายการบินมีเหตุผล 5 19.23 
    - เจาหนาที่สายการบินมีความคาดหวังสูง 4 15.38 
    - วิธีการทํางาน และวิธีการส่ือสาร 5 19.23 

รวม 26 100 
 ประเด็นที่ 2.1 ความคิดเห็นตอการบริการที่ดีผูใหขอมูลสวนใหญมองวา การบริการที่ดีคือตอบสนองตอ
ความตองการของผูโดยสาร 
 ประเด็นที่ 2.2 และ 2.3 ความเหมาะสมของการฝกอบรมการใหบริการตอการทํางานความพอเพียงและ
เหมาะสมของการฝกอบรมที่บริษัทมอบใหผูใหขอมูลสวนใหญคิดวา การบริการที่ไดรับการฝกอบรมมีความเหมาะสม
แลว แตยังตองการการสนับสนุนการอบรมเพิ่มเติม โดยเฉพาะการฝกอบรมดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาร
บิค และ การฝกอบรมดานการแกไขปญหา 
 ประเด็นที่ 2.4 อุปสรรคในการทํางานผูใหขอมูลมองวาผูโดยสารคืออุปสรรคในการทํางาน เนื่องจาก
ผูโดยสารสวนใหญที่เดินทาง และใชบริการหองรับรองพิเศษเปนผูโดยสารอาหรับ และมีเพียงบางสวนที่ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดดี 
 ประเด็นที่ 2.5 การชวยเหลือของบริษัทฯ ในการแกไข อุปสรรคในการทํางานผูใหขอมูล กลาววา บริษัทไม
สามารถชวยไดเนื่องจากสายการบินเปนสายการบินของประเทศในแถบอาหรับ และผูใชบริการสวนใหญเปนชาว
อาหรับ 
 ประเด็นที่ 2.6 ความคิดเห็นตอตารางการทํางานผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาตารางการทํางานมีความ
เหมาะสมโดยมีหลายทานที่กลาววา เวลาเลิกงานไมดึกเกินไป ซ่ึงเปรียบเทียบกับตารางการทํางานของกลุมเพื่อนที่
ทํางานในลักษณะเดียวกัน 
 ประเด็นที่ 2.7 ความพียงพอของเวลาในการพักผอนชวงกอน ระหวาง และหลังเวลางานผูใหขอมูลแสดง
ความคิดเห็นตอเวลาพักผอนระหวางชวงเวลาการทํางานเวลาพักผอนไมแนนอน ขึ้นอยูกับปริมาณงาน 
 ประเด็นที่ 2.8 ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในที่ทํางานผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาสภาพแวดลอม
เหมาะสม 
 ประเด็นที่ 2.9 ความคิดเห็นตอเพื่อนรวมงานผูใหขอมูลมองวา เพื่อนรวมงานของตนดี 
 ประเด็นที่ 2.10 ความสัมพันธกับหัวหนางานพบวา ผูใหขอมูลมีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน 
 ประเด็นที่ 2.11 ความสัมพันธกับเจาหนาที่สายการบินพบวา ผูใหขอมูล มีความสัมพันธที่ดีตอเจาหนาที่
สายการบิน โดยสามารถพูดคุยแสดงความเห็นกับเจาหนาที่สายการบินได และเจาหนาที่สายการบินมีเหตุผล 
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อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหสรุปวาไดวา ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานบริการของพนักงานบริการในหองรับรองพิเศษ 
กรณีศึกษา โอมานแอร เปนปจจัยภายนอกที่มีการกระตุนใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงผลจากการศึกษาสอดคลอง กับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor 
Theory) ที่วา องคประกอบจูงใจ (Motivators) และองคประกอบสุขอนามัย (Hygiene) สองปจจัยดังกลาวนี้มีอิทธิพล
ตอความสําเร็จของงานเปนอยางย่ิง 
  1. ปจจัยที่ทําใหพนักงานเลือกทํางานกับ บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด ไดแก การที่คนรูจัก
แนะนําใหเขามาทํางาน และภาพลักษณที่ดีของบริษัท ดานสวัสดิการตางๆ ที่บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด 
เสนอใหกับพนักงานมีความเหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองสวัสดิการและคาตอบแทนที่ดีกวาบริษัทอื่น สําหรับพนักงาน 
บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด สวนใหญคิดวาตนเองมีผลการทํางานในระดับดี สามารถทําตามหนาที่และ
แกปญหาได อยางไรก็ตามพนักงานยังมีความตองการที่จะเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ดานปจจัยที่กระทบตอระดับการ
ทํางานของพนักงาน บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด มากที่สุด คือ เพื่อนรวมงาน ซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบ
อนามัยในสวนของความม่ันคง คาตอบแทนการทํางาน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 
  2. การบริการที่ดี คือ การที่พนักงานสามารถตอบสนองตอความตองการของผูโดยสารได ดานทักษะ
การบริการที่ไดรับการฝกอบรมมา มีความเหมาะสม สวนการฝกอบรมที่ บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด มอบให 
ก็มีความเหมาะสม แตอยากใหเพิ่มการฝกอบรมดานภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิค และฝกการแกปญหาที่อาจพบเจอ
เพิ่มเติม เพื่อแกไขอุปสรรคในการทํางาน คือ ผูโดยสารและเพื่อนรวมงาน โดยมีปญหากับภาษาและสําเนียงการพูด
ของผูโดยสาร และบางคร้ังก็ตองเผชิญกับสถานการณที่ควบคุมไมได ทําใหมีปญหากับผูโดยสาร เชน ความลาชาของ
เที่ยวบิน ซ่ึงบริษัทไมสามารถใหความชวยเหลือได สําหรับตารางเวลาในการทํางานมีความเหมาะสม เวลาพักผอน
เพียงพอ แตไมแนนอนขึ้นอยูกับปริมาณงานในชวงเวลานั้นๆ ตองแบงเวลาพักกับพนักงานคนอื่น ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธ จากองคประกอบจูงใจที่พนักงานมีความรับผิดชอบตองาน ตองการความสําเร็จ ยังคงแสวงหา
ความกาวหนา และตองการใหมีการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองแตยังคงคํานึงถึง ภาวการณทํางาน 
และชีวิตสวนตัว  
  3. สภาพแวดลอมที่ทํางานมีความเหมาะสม ที่ทํางานสะอาดและเพื่อนรวมงานดี แมวาเพื่อน
รวมงานจะมีจํานวนนอย อีกทั้งพนักงานยังมีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน มีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับหัวหนางานเปนประจํา แตกับเจาหนาที่สายการบิน แมวาบางสวนจะมีความสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่สายการบิน 
เนื่องจากเจาหนาทีส่ายการบินมีเหตุผล สามารถพูดคุยกันได แตยังมีพนักงาน บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด 
บางสวนที่มีปญหากับเจาหนาที่สายการบิน เนื่องจากความคาดหวังที่สูงของเจาที่สายการบิน และทางพนักงาน 
บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง จํากัด ตองรักษามาตรฐานการบริการของตนเองซ่ึงแสดงใหเห็นวาพนักงานมีความ
ตองการมีความยอมรับนับถือ จากเพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน การไดรับความไวใจในการใหรับผิดชอบงาน และ 
สภาวะการทํางาน ความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางเพื่อน ความสัมพันธกับลูกนอง ก็เปนส่ิงที่พนักงานนํามา
พิจารณา 
  4. สําหรับส่ิงที่พนักงานตองการบอก บริษัท บางกอกแอรแคทเทอรร่ิง จํากัด คือ พนักงานตองการ
อาหารแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีอยู และตองการใหเพิ่มสวัสดิการใหครอบคลุมไปถึงคนในครอบครัวของพนักงาน 
พรอมทั้งเสนอแนะการลดตนทุนใหตรงจุดคําตอบของพนักงานในสวนนี้ทําใหเห็นวาพนักงานมีความสนใจตอ 
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นโยบาย และการบริหารของฝายบริหาร เนื่องจากในบางนโยบายสงผลถึง ความม่ันคง และคาตอบแทน ที่เปนปจจัย
ในองคประกอบจูงใจตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่พบวาปจจัยที่กระทบตอระดับการทํางานของพนักงาน บริษัท บางกอกแอรเคเทอรร่ิง 
จํากัด มากที่สุด คือ เพื่อนรวมงาน สามารถนําไปประยุกตใชกับบริษัทอื่นได โดยมีการจัดฝกอบรมใหพนักงาน
สามารถทํางานเปนทีมได มีจิตใจโอบออมอารีย และรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ก็จะทําใหบรรยากาศในที่ทํางาน
เปนไปดวยดี จะสงผลใหระดับการทํางานของพนักงานสูงขึ้น 
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NBUS075: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน  าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ 
เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี 
FACTORS RELATED TO CONSUMPTION BEHAVIOR ON NESTLE PURE LIFE BOTTLED 
WATER IN NONTHABURI 
 
ลักขณา  ศิริรัตน์ 1   ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย 2 
1 นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการบริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างแบบตามสะดวกจากกลุ่มผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวด
ในจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้สถิติไคสแควร ์(Chi-square) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท มีจ้านวนสมาชิก
ในครอบครัว 3-4 คน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดในด้านราคา คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มั่นใจในความสะอาดปลอดภัย ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย คือ สามารถ
หาซื้อได้ง่าย และเห็นด้วยปานกลางในด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 3. พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ พบว่า เลือกซื้อขนาด 600 มิลลิลิตร ครั้งละ 
1-2 วัน/สัปดาห์ จากร้านสะดวกซื้อ เช่น ร้าน 7-11 ให้เหตุผลที่ส้าคัญที่สุดในด้านคุณภาพน้้าดื่ม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การซื้อน้้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คือ ตนเอง โดยปกติซื้อครั้งละ 1-2 ขวด ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนต่้ากว่า 600 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
และจ้านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในจังหวัด
นนทบุร ีและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตรา
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
ค้าส้าคัญ: น้้าดื่มบรรจุขวด, เนสท์เล่ เพียวไลฟ,์ ปัจจัยทางด้านการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, จังหวัดนนทบุรี 
 
Abstract 
 The objective of this quantitative research was to study the factors related to consumption behavior 
on Nestlé Pure Life bottled water in Nonthaburi. The questionnairrs were used for collecting data. The 
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sample sizes of this research were 400 people who lived in Nonthaburi by using convenience sampling. 
The descriptive statistics used were the percentage, the average, the standard aviation, and Chi-Square 
Test. 
 The result has been shown as follow. 
 1. The demographic characters of the respondents were female with 3-4 people in their families, 
between the ages of 20-29 with a bachelor degree, working as employees in private companies with the 
average monthly income between 30,001-40,000 bahts. 
 2. The opinion on buying decision toward the Nestlé Pure Life bottled water was in good level 
in the aspects of hygiene, international standard accreditation, convenient container’s design, taste of 
water, and the useful information in the label. 
 3. The most of product bought was 600 ml. bottled water, which was approximately bought  
1-2 days a week from the convenient store such as 7-11. The average of monthly expense on Nestlé Pure 
Life bottled water was below 600 baht. Most of respondents considered on water quality and made the 
decision by themselves. 
 The result of hypothesis testing has been shown that the demographic factors such as gender, 
age, education, occupation marritual status, monthy family income, and the family members, were related 
on the buying behavior. Also, the marketing-mix factor in the aspect of product related the buying behavior 
at statistical significant at .05 level. 
 
Keywords: Bottled Water, Nestle Pure Life, Marketing Mix, Consumer’s Behavior, Nonthaburi 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 น้้าเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความส้าคญัในการด้ารงชวีิต ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมท้าให้เกิด
ปัญหาด้านมลพิษส่ิงแวดล้อมการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคในแหล่งน้้าท้าให้คุณภาพน้้าฝนไม่เหมาะแก่การบริโภค 
และการเข้าถึงน้้าสะอาดที่ใช้เพ่ือการบริโภคยากขึ้นส่งผลให้การบริโภคน้้าเปล่ียนแปลงไปจากอดีต (วริศรา  ปีอาทิตย์; 
และอลงกรณ์  วงศ์หมั่น. 2557) และจากสภาพอากาศของประเทศไทยท้าให้ความต้องเครื่องดื่มเพื่อช่วยดับกระหาย
คลายร้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้้าดื่มบรรจุขวดที่มีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่แพง (ธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวด. 
2559) ธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวดจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตน้้าดื่มจึงต่างพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
 บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จ้ากัด ผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์เป็นเครื่องดื่มที่มีความโดดเด่นใน
การเป็นเครื่องดื่มที่จ้าเป็นต่อร่างกายเพื่อสุขภาพท่ีดี บรรจุภัณฑ์ที่ดูทันสมัย ลักษณะขวดแบบใสที่มีส่วนเว้าช่วงกลาง
และมีรูปทรงที่เหมาะมือ รวมไปถึงขนาดบรรจุที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 330 มิลลิลิตร 600 มิลลิลิตร 1500 มิลลิลิตร  
6 ลิตร ไปจนถึง 18.9 ลิตร และรวมไปถึงบริการส่งถึงบ้าน นอกจากนี้ทางบริษัทเนสท์เล่ ยังได้สร้างนวัตกรรมฝาปิด
อัจฉริยะ Smart Cap โดยค้านึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเป็นส้าคัญให้ทุกครั้งที่เปล่ียนแกลลอนไม่จ้าเป็นต้องใช้มือ
รองที่ปากขวดเพื่อกันน้้าหกออกจากคูลเลอร์และยังช่วยกันส่ิงสกปรกจากภายนอกเข้าไปในแกลลอนด้วยระบบ
สุญญากาศและยังมีการออกแบบเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คูลเลอร์ เพื่อใช้งานคู่กับฝาปิดอัจฉริยะ รวมถึงบริการล้างท้าความ
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สะอาดคูลเลอร์ให้กับสมาชิก ฟรี 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปีแรก หลังจากการใช้งานมาแล้ว อย่างต่้า 6 เดือน ขึ้นไป โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เสาวิตรี  ปึงเจริญกุล. 2558) ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและเติบโตในตลาดน้้าดื่ม
บรรจุขวดได้ตามเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากการวางขายในแทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 
ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่แผงขายอาหารทั่วๆ ไป 
 ด้วยความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท้าให้ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตอ่พฤติกรรมการบริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 
โดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับคุณลักษณะที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต้องการ และการ
น้าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการทาง
ธุรกิจและน้าไปสู่ความส้าเร็จในการท้าธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่
เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่
เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 น้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์, ปัจจัยทางด้านการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนบุคคล , 
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย, ด้านส่งเสริมการตลาด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลอัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายรับเฉล่ียต่อเดือน และ
จ้านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุร ี
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู้บริโภคที่น้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในจังหวัด
นนทบุรี อายุต่้ากว่า 20 ปี ถึง 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน โดยอาศัยข้อมูลจ้านวนประชากรใน
จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 1,173,870 คน ดังนั้น จึงใช้วิธีการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ Taro Yamane โดย
ยอมให้มีค่าความเคล่ือนได้ 5% และความเชื่อมั่นที่ 95% และก้าหนดความมีนัยส้าคัญที่ 0.05 (สุทธนู  ศรีไสย์. 2551) 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Simple Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิสัดส่วน (Stratified 
Random Sampling) 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการเลือกตัวอย่างจากผู้บริโภคทั้ง 6 อ้าเภอในจังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งประกอบด้วย อ้าเภอเมือง จ้านวน 123 คน อ้าเภอบางบัวทอง จ้านวน 88 คน อ้าเภอปากเกร็ด จ้านวน 80 คน 

พฤติกรรมการซื อของผู้บริโภค 
1. ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดขนาดใด 
2. ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดบ่อยแค่ไหน 
3. ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดจากสถานท่ีใด 
4. ท่านจะซื้อน้า้ดืม่บรรจุขวดดว้ยเหตุผลใด 
5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้า้ดื่มบรรจุขวด 
6. ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดครัง้ละกี่ขวด 
7. ค่าใช้จา่ยในการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเท่าใด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดับการศกึษา 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
6. จ้านวนสมาชกิในครอบครัว 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านการจัดจ้าหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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อ้าเภอบางใหญ่ จ้านวน 46 คน อ้าเภอบางกรวย จ้านวน 42 คน อ้าเภอไทรน้อย จ้านวน 21 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา 400 คน 
  3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่เพียวไลฟ์ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน้าการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธี จากนั้นน้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ซึ่งรายละเอียดของแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน และจ้านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบตามรายการ (Check-list) 
   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง 
ปัจจัยนั้นมีความส้าคัญในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีความส้าคัญในระดับมาก 3 หมายถึง ปัจจัยนั้นมี
ความส้าคัญในระดับปานกลาง 2 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีความส้าคัญในระดับน้อย 1 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีความส้าคัญ
ในระดับน้อยที่สุด (ธานินทร์  ศิลป์จาร.ุ 2548) 
   สวนท่ี 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่เพียวไลฟ์ในจังหวัดนนทบุรีของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ขนาดใด ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
บ่อยแค่ไหน ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์จากสถานที่ใด ท่านจะซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
ด้วยเหตุผลใด บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ท่านซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
ครั้งละกี่ขวด และค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเท่าใด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบตามรายการ  
(Check-list) 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 
  การน้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย จ้านวน 40 คน โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (-Coefficient)  
ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) (กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2545) ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่   0.700 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่ซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
ในจังหวัดนนทบุรี อายุต่้ากว่า 20 ปี ถึง 60 ป ีขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.937 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสถิติไคสแควร์ 
(Chi-square) 
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ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ้านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท จ้านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีจ้านวนสมาชิก
ในครอบครัว 3-4 คน จ้านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ  
น้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีโดยรวมให้ความส้าคัญอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ระดับเห็นด้วยมากที่สุดในด้านราคา 
คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย คือ 
สามารถหาซื้อได้ง่าย และเห็นด้วยปานกลาง ในด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยสรุปรายด้าน 
ดังนี ้
  ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.62 เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์น้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แต่ละด้านแล้วพบว่าด้านที่มีความเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ ด้านมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ การได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ
สากล เช่น อย., Halal, GMP, NSF เป็นต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 
  ด้านราคา ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 
แต่เมื่อพิจารณาราคาของน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยมากในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณน้้าดื่ม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 
  ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 แต่เมื่อพิจารณาช่องทางการจัดจ้าหน่ายของน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แต่ละด้าน
แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากในด้านสามารถหาซื้อได้ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.78 รองลงมามีจ้าหน่ายในร้านสินค้าสะดวกซื้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 
  ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นด้วยปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 
แต่เมื่อพิจารณาด้านส่งเสริมการตลาดของน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับเห็นด้วยมากในด้านมีการโฆษณาทางโทรทัศน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 รองลงมามีความคิดเห็น
ด้วยในระดับปานกลางในด้านการให้ข้อมลูข่าวสารข้อมูลด้านคุณภาพของสินค้า เช่น ปริมาณแร่ธาตุ หรือค่า pH ของ
น้้าดื่ม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.46 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคเลือกซื้อขนาด 600 มิลลิลิตร จ้านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 โดย ซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ 
ครั้งละ 1-2 วัน/สัปดาห์ จ้านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 ผู้บริโภคเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
จากร้าน 7-11 จ้านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 โดยให้เหตุผลที่ส้าคัญที่สุดในด้านคุณภาพน้้าดื่ม จ้านวน 260 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้้าดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์เป็นตนเอง จ้านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 
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75.25 โดยปกติเลือกซื้อน้้าดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ครั้งละ 1-2 ขวด จ้านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์โดยเฉล่ียต่อเดือนต่้ากว่า 600 บาท จ้านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.75 
 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์ เล่ 
เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
   ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ้านวนสมาชิกใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม

การซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 

ปัจจัยทางดา้น
ประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมการซื้อน้า้ดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพยีวไลฟ ์

ขนาดใด 
บ่อยครั้ง
แค่ไหน 

จาก
สถานที่ใด
เป็นประจ้า 

เหตุผลที่
ส้าคัญ 

บุคคลที่มี
อิทธิพล 

ครั้งละ 
กี่ขวด 

ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อ
เฉลี่ยต่อ

เดือน 

1. เพศ    13.66%    
   .001*    

2. อาย ุ   46.39%   45.69% 21.12 
  .001*   .000* .020* 

3. อาชีพ 23.00%  23.265 12.64%  16.98%  
.028*  .026* .049*  .049*  

4. ระดับการศกึษา    12.64%    
   .000*    

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 49.75%    32.32% 27.45%  
.000*    .040* .025*  

6. จ้านวนสมาชกิ 
ในครอบครัว 

 23.28%    18.30%  
 .027*    .032*  
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  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุ
ขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
   ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับพฤติกรรม
การซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ค่า Asymp. Sig โดยรวมเท่ากับ 0.003 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ 
เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี นั้นในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านราคาเหมาะสมกับปริมาณน้้าดื่ม 
ด้านความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับน้้าดื่มบรรจุขวดยี่ห้ออื่น และมีหลายราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์นั้น 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
พฤติกรรมการซื้อน้า้ดื่มบรรจุขวด 

ตราเนสท์เล่ เพยีวไลฟ์ 
X2 Sig. 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 102.017 .000* 
2. ราคาเหมาะสมกับปริมาณน้้าดื่ม 108.227 .000* 
3. ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทยีบกับน้้าดื่มบรรจุขวดยี่ห้ออื่น   89.198 .003* 
4. มีหลายราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ ์   89.810 .003* 

ด้านราคารวม 256.006 .003* 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลอัน ได้แก่ เพศอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และจ้านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตรา
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ้านวน
สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้น้้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี ทั้งนี้ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัย เสาวภาคย์  ขุนฤทธิ ์(2553) ได้ท้าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
น้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ปัจจัยเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดตรา
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ ปาริฉัตร  ปั้นทอง (2552) ได้ท้าการศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในทุกพฤติกรรม 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อน้าผลวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขององค์การคลังสินค้าในการ
ก้าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนตามพฤติกรรม
การซื้อน้้าดื่มตราเนสเล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อให้สามารถน้าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดส้าหรับผู้ผลิตและผู้จัด
จ้าหน่ายน้้าดื่มบรรจุขวด รวมถึงการปรับปรุงการด้าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องน้้าดื่มบรรจุขวดได้น้าผลการวิจัย
ไปใช้ในการศึกษาวิจัยค้นคว้าและเป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดกับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในสถานที่แตกต่างกัน 
หรือในด้านปัจจัยที่แตกต่างทั้งสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อน้าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมมากขึ้น และเพื่อน้ามาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 3. สามารถน้าการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
ของธุรกิจน้้าดื่มในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเนื่องจากธุรกิจน้้าดื่มเป็นธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูง 
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NBUS076: ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุร ี
MARKETING FACTORS AFFECTTING ON BOTTLED WATER BUYING HABITS OF 
CONSUMERS IN NONTHABURI 
 

จันฑิสา  ศิริสุนทร 1   ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย 2 
1 นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้น้้าดืม่บรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี  เป็นงานวิจัยเชิง
ส้ารวจผู้ซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยสุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ 
และวิเคราะห์ข้อมูลค้าถามปลายเปิด  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดในระดับ
เห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ระดับความคิดเห็นที่มีคา่เฉล่ียต่้าสุด 2) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุ
ขวด โดยมีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ้านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อมากที่สุดถึง 8 พฤติกรรม 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัย
ด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในทุกพฤติกรรม 
 
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม, ปัจจัยทางการตลาด, น้้าดื่มบรรจุขวด, ผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี 
 
Abstract 
 This research aims to study 1) the bottled water buying habits of consumers in Nonthaburi 
province, 2) the relationship between individual factors with bottled water purchase behavior of the 
consumers, 3) the relationship between the marketing mix and bottled water buying habits of the 
consumers. This research is a survey research using questionnaires with 400 people who bought bottled 
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water in Nonthaburi province. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, Standard 
Deviation, the chi-square, and content analysis.  
 The research results revealed that 1) The marketing mixed factors affected on bottled water 
purchasing behavior of the consumers in Nonthaburi province at a “high” level, the product factor had the 
highest mean and the marketing promotion factor had the lowest mean. 2) Personal factors of consumer 
behavior buying bottled water:  gender, age, occupation, education, monthly income, and number of family 
members had relation with the consumers’ behavior of buying bottled water at .05 level of significance. The 
monthly income is associated with greater purchasing behavior (8 behaviors). 3) The marketing mix: 
products, price, distribution channels, and marketing promotion is associated with the consumers’ bottled 
water purchasing behavior at .05 level of significance. The price is associated with greater all behaviors of 
purchasing. 
  
Keywords: Buying habits of drinking water, Marketing factors, Bottled water, Nonthaburi consumers 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด้ารงชีวิตของมนุษย์และสัตย์ย่อมขึ้นอยู่กับการกินอาหารและน้้าซึ่งเป็นที่ปัจจัยส้าคัญอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะน้้าดื่มถือว่าเป็นสารอาหารส้าคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์เราที่ขาดไม่ได้รองลงมาจากออกซิเจนท่ีเราจา้เปน็
จะต้องหายใจ เราต้องมองเห็นในความส้าคัญของน้้าอยู่ตลอดเวลา แต่เราสามารถที่จะอดอาหารได้เป็นเวลานานๆ ได้ 
แต่ถ้าเป็นน้้าภายในระยะเวลา 2-3 วัน ก็อาจจะตายได้ ดังนั้น น้้าจะเป็นส่วนส้าคัญมากในการท้าปฏิกิริยาต่างๆ ต่อ
ร่างกาย ระบบย่อย ในการดูดซึมของการไหลเวียนของมวลสารอาหารว่าต้องอาศัยน้้าในการหล่อเล้ียง รวมไปถึง
ระบบการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายที่ต้องอาศัยน้้าเช่นกัน น้้ายังเป็นตัวช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอีกด้วย 
ในทุกๆ วันเราร่ายกายเราจะต้องได้รับน้้าเข้าไปให้เพียงพอต่อการที่เสียน้้าออกไปทางระบบขับถ่ายทางปัสสาวะ อุจจาระ 
และการหายใจเหงื่อ ซึ่งบ้านเมืองของเราเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน การท่ีสูญเสียน้้าออกจากร่างกายมีผลสูงต่อระบบ
การหมุนเวียนภายใน ดังนั้น เราควรจึงดื่มน้้าให้พอเพียงต่อความต้องการของแต่ละวันในปริมาณที่ไม่เท่ากันอาจจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของแต่ละบุคคล เช่น ขนาดและน้้าหนัก กิจกรรมที่ท้าและสภาพอากาศในขณะนั้น โดยเฉล่ีย
แล้วคนเราต้องการน้้าประมาณวันละลิตรครึ่ง หรือดื่มน้้าไม่น้อยกว่า 8-10 แก้ว (ปาริฉัตร  ปั้นทอง. 2552) ดังกล่าว 
น้้าจึงมีความจ้าเป็นกับชีวิตของมนุษย์อย่างมาก 
 ในปัจจุบันคนในสังคมเมอืงนั้นมคีวามสะดวกสบายรวดเร็ว จึงท้าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางที่มีความนิยมในบริโภคอาหารจานด่วนมาขึ้น ในการการดื่มน้้าก็เหมือนกัน คนเรานั้นต้องดื่มน้้ามากๆ 
ซึ่งการท้าธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวดมีการผลิตออกสู่การตลาดในการแข่งขันอย่างมากมายในน้้าดื่มที่เราเห็นวางขายตาม
ท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อมีสถานที่ในการผลิตไม่ต่้ากว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่สถานท่ีในการผลิตขนาดใหญ่
ไปจนถึงสถานที่ขนาดเล็กๆ การผลิตน้้าดื่มบรรจุขวดมีวิธีในกระบวนการผลิตน้้าดื่มที่ไม่ยุ่งยากต่อการท้าน้้าดื่มบรรจุขวด
ทั่วไปที่อยู่ท้องตลาดมีการขยายตัวค่อนข้างสูง จึงท้าให้ธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวดได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดน้้าดื่ม
บรรจุขวด ธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวดมีคูแ่ข่งหลากหลายที่เข้ามาชิงส่วนแบ่งทางยอดจ้าหน่าย ท้ังในธุรกิจกลุ่มเดียวกันและ
ธุรกิจอื่นๆ มีผู้ประกอบการรายเล็กจ้านวนมากที่ท้าให้มีการตัดราคา มีการเปรียบเทียบในส่วนของระบบการขนส่งและ
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ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่ยังครอบคลุมไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการสร้างแบรนด์และมีการประชาสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและความเป็นผู้น้าทางด้านตลาดน้้าดื่มบรรจุขวด กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
พร้อมมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาสู่ทางตลาดเป็นยอมรับต่อผู้บริโภคอย่างกว้างขวางขึ้น  แม้จะต้อง
เผชิญกับผู้แข่งขันจากรายใหม่ๆ เข้าสู่แวดวงธุรกิจน้้าดื่มในอนาคต ท้าให้ส่งผลกับผู้บริโภคมีช่องทางการเลือก สินค้า
และคุณภาพได้มากขึ้น (วรรณดี  ทิพย์เนตร.์ 2553) 
 ปัจจุบันมูลค่าตลาดน้้าดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมากกว่า 20,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 8 และคาดว่ายังมีขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่ นชอบในความสะดวกและ
สะอาดปลอดภัย ผู้ประกอบการยังมีโอกาสขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากมีการประชาชนเพียงร้อยละ 30 
ที่ซื้อน้้าบริโภคดื่มเป็นประจ้าทุกวัน ส่วนอีกร้อยละ 70 ยังสามารถจัดหาน้้าดื่มได้เองจากธรรมชาติ ซึ่งนับวันน้้าดื่มจาก
แหล่งธรรมชาติจะลดความส้าคัญลงไปตามข้อจ้ากัดทางธรรมชาติ ผู้คนยุคใหม่มีความต้องการความสะดวกปลอดภัย
ในการบริโภค ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของน้้าดื่มบรรจุขวดที่จะเติบโตสูงยิ่งขึ้น ธุรกิจน้้าดื่มจะแข่งขันกันในเรื่องตราสินค้า 
(Branding) และมาตรฐาน (Standand) มากขึ้น เพราะผู้บริโภคจะเริ่มยึดติดกับแบรนด์ที่ชื่นชอบเกิดการยอมรับและ
ยึดติดผนวกกับมาตรฐานท่ีเข้มงวดจะท้าให้ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ครองตลาดในปัจจุบันเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ส่วนกิจการขนาดเล็กควรเร่งพัฒนาศักยภาพในด้านมาตรฐาน เพื่อเป็นจุดแข็งให้กิจการขนาดเล็กควรเร่งพั ฒนา
ศักยภาพในด้านมาตรฐานเพื่อจุดแข็งให้กิจการสามารถเข้ามาแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ได้ในอนาคต แม้ว่าผู้ผลิตรายใหม่
มีความต้องการที่จะเข้ามาในตลาดน้้าดื่มบรรจุขวดอาจมีอุปสรรคในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ในระดับสูง แต่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างกันจากน้้าดื่มทั่วไปซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญ
ในการขยายตลาดน้้าดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยให้ขยายตัวในอนาคต (อ้างอิง ธิติพร  ธรรมาภิมุขกุล ผู้อ้านวยการ
กลุ่มการตลาด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ้ากัด ปี พ.ศ. 2558) 
 ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี น้้าดื่มบรรจุขวดมีความต้องการของผู้บริโภค มีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวดอย่างไร ซึ่งเป็นส่ิงที่จ้าเป็นต่อการวางแผนการตลาด มีการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการตลาดให้เหมาะสม 
เพื่อน้าไปใช้ประกอบต่อการตัดสินใจด้าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดหรือมีประโยชน์น้อยที่สุด นอกจากนี้
สามารถน้าความคิดเห็นของผู้บริโภคไปปรับใช้กับธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุร ี
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี โดยจะก้าหนดขอบเขตด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. สถานที่ท่ีผู้วิจัยท้าการเก็บข้อมูล คือ กระทรวงพาณิชย์ ท่าน้้านนทบุรี ท่าน้้าปากเกร็ด ส้านักงาน
เทศบาลไทรน้อย การไฟฟ้านครบางบัวทอง ส้านักงานเทศบาลบางบัวทอง หมู่บ้านพฤกษา 64 เทสโก้โลตัส พลัสมอลล์ 
บางใหญ ่
   2. ประชากรที่ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ ประชากรในจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 1,173,870 คน (อ้างอิงจาก
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ส้านักงานสถิตนนทบุรี) 
   3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท้าวิจัย คือ ผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดในจังหวัดนนทบุรี จ้านวน 400 คน 
ซึ่งก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยที่ผู้วิจัยใช้สูตรค้านวณขนาดตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane; อ้างถึงใน สุทธนู  ศรีไสย์. 
2551) ที่มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 
   4. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิในจังหวัดนนทบุรี  จ้านวน 6 อ้าเภอ ได้แก่ 1) เมืองนนทบุรี 2)  
ปากเกร็ด 3) บางบัวทอง 4) บางกรวย 5) บางใหญ ่6) ไทรน้อย 
   5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดับการศกึษา 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
6. จ้านวนสมาชกิในครอบครัว 

พฤติกรรมการซื้อน้า้ดื่มบรรจุขวด 
1. ขนาดของขวดที่เลือกซือ้ 
2. ความถีใ่นการซื้อ 
3. สถานท่ีในการเลือกซื้อ 
4. ยี่ห้อน้้าดื่มทีเ่ลือกซื้อ 
5. เหตุผลที่เลือกยี่ห้อท่ีซื้อ 
6. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ 
7. โอกาสในการซื้อ 
8. จ้านวนทีซ่ื้อแต่ละครัง้ 
9. ค่าใช้จา่ยในการซื้อ 
ตามทฤษฎี ยุทธนา  ธรรมเจริญ และคณะ (2551) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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    5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 
    5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ เป็นการรวบรวม
ข้อมูล กระท้าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน้า
การตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธีจากนั้นน้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 การท้าวิจัยครั้งนี้ ได้น้าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ซึ่งได้
ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.95 และน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศชาย 
จ้านวน 175 คน คิดร้อยละ 43.8 และเป็นเพศหญิง จ้านวน 225 คน คิดร้อยละ 56.3 
  ส่วนท่ี 2 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. แปลผล 
1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 4.00 0.8453 เห็นด้วยมาก 
2. ปัจจัยดา้นราคา 3.75 0.9504 เห็นด้วยมาก 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ้าหน่าย 3.78 0.9070 เห็นด้วยมาก 
4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.56 0.9978 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.77 0.9251 เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 400 คน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้้า
ดื่มบรรจุขวด โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณาการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด
แต่ละด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน 
  
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม แสดงว่าสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้้าดื่มบรรจุของท่าน ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
น้้าดื่มบรรจุขวดโดยเฉล่ียต่อเดือน และพบว่าสถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี ในด้านขนาดของน้้าดื่มบรรจุขวดที่ท่านนิยมเลือกมากที่สุด ท่านมีการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดบ่อยครั้ง
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เพียงใด ท่านเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดจากช่องทางการขายใดเป็นประจ้า โดยปกติท่าเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดยี่ห้อใด
เป็นประจ้า ในการเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดแต่ละครั้งท่านให้ความส้าคัญกับประเด็นใดมากที่สุด ท่านมีการซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวดโดยปกติอย่างไร ถ้าท่านมีการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดโดยปกติครั้งละกี่ขวด อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี สรุปผลวิจัยได้ ดังนี้ 
  1. ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุ 
30-39 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากว่า มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท และมีจ้านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน สอดคล้องกับ ปาริฉัตร  ปัน้ทอง (2552) 
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของน้้าดื่มบรรจุขวดจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้จะพบว่าในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดพฤติกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สามารถแบ่งออกเป็นการเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของจังหวัดนนทบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.00) ปัจจัยด้านราคา มีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.75) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.78) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุ
ขวดของจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.56) 
   ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี 
คือ การซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดบ่อยเพียงใด การเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดแต่ละครั้งส้าคัญกับประเด็นใดมากที่สุด และไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้น้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี คือ ขนาดของน้้าดื่มบรรจุขวด ช่องทาง 
การขายเป็นประจ้า ยี่ห้อน้้าดื่มบรรจุขวดบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด การซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดปกติอย่างไร 
ซื้อครั้งละกี่ขวด 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี มีการสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล จ้าแนกตามผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างใน 6 อ้าเภอ ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ้านวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ด้านขนาดน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคระดับการศึกษาส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค  
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดบ่อยครั้ง พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลกับพฤติกรรม
การซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดจากช่องทางการ
ขายใดเป็นประจ้า พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค มีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ด้านโดยปกติซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดยี่ห้อใดเป็นประจ้า พบว่าอายุส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุ
ขวดของผู้บริโภค มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดแต่ละครั้งให้ความส้าคัญกับ
ประเด็นใดมากที่สุด พบว่าจ้านวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค  
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มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้้าดื่มบรรจขุวด พบว่าอาชีพ ส่งผลกับพฤติกรรมการ
ซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดโดยปกติ พบว่าอายุ 
ส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด
โดยปกติครัง้ละกี่ขวด พบว่าอายุ ส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดโดยเฉล่ียต่อเดือน ส่งผลกับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภค มี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี พบว่าด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 30-39 ปี อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากว่า มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ
มีจ้านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อ 
น้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยค้านึงถึง
ความส้าคัญกับปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายเป็นที่สอง ปัจจัยด้านราคาเป็นที่สาม และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดเป็นอันอับสุดท้าย ซึ่งสามารถอภิปรายตามหัวข้อได้ ดังนี ้
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุ
ขวดให้ความส้าคัญกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งให้ความส้าคัญในด้านความสะอาดของน้้าดื่ม โดยน้้าดื่มต้องผ่าน
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องมีตรารับรองมาตรฐานด้านคุณภาพที่เชื่อถือได้ มีรสชาติของน้้าดื่มที่
ปราศจากกล่ิน สี ที่ไม่พึ่งประสงค์ โดยเน้นยี่ห้อของน้้าดื่มบรรจุขวดที่มีชื่อเสียง พร้อมด้วยมีการแสดงวันที่ เดือน ปี  
ที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีปริมาณบรรจุให้เลือกหลากหลาย และรูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยงาม 
  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับ ปาริฉัตร  ปั้นทอง (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดในระดับมาก ซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก และคุณภาพและความสะอาดของน้้าดื่ม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการขายมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดโดยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด โดยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ขนาดครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อมากที่สุดถึง 7 พฤติกรรม 3) ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ซึ่งปัจจัยด้านราคามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในทุกพฤติกรรม 
  ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดให้
ความส้าคัญกับราคาเป็นอันดับสาม ซึ่งมีความส้าคัญในความประหยัดจากการซื้อเป็นแพ็ค โดยตั้งราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ ต้องมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ค้านึงถึงราคาเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ จึงมีการให้เครดิต
ในการช้าระเงิน 
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  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมการซื้อ
น้้าดื่มบรรจุขวดให้ความส้าคัญกับราคาเป็นอันดับสอง ซึ่งมีความส้าคัญกับความสะดวกในการหาซื้อ พร้อมทั้งมี
สินค้าขายอย่างสม่้าเสมอ โดยมีการบริการจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค มีการเพิ่มช่องทางในการโทรส่ังซื้อได้ 
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวดให้ความส้าคัญกับราคาเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งมีความส้าคัญกับการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ การโฆษณา
ผ่านส่ือวิทยุ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เนต การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ โดยมีการแจกของแถมของสมนาคุณ มีการ
แจกสินค้าตัวอย่าง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยมีการออกบูธงานแสดงสินค้า 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าที่ชัดเจนมากขึ้น 
  ในการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้อง พนารัตน์  กัวตระกูล (2551) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ ความเข้าใจ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคทีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจน้้าดื่มบรรจุขวดในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุต่้ากว่า-30 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
มีรายได้ต่้ากว่า 7,000 บาท มีการรับรู้ถึงเรื่องน้้าดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใส ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร มีพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อน้้าดื่มบรรจุขวด ตามความสะดวกใช้ของตน เนื่องจากหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว เลือก
ซื้อน้้าขวดจ้านวน 1-2 ขวด/ครั้ง และท้าการซื้อจากร้านค้าปลีกทั่วไป มีรายการส่งเสริมการขายที่ท้าให้กลุ่มตัวอย่าง
ชื่นชอบ คือ การลดราคา จึงท้าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเลือกซื้อน้้าดื่มขนาดบรรจุขวดมีปัจจัยกับบุคคลด้านเพศ 
อายุ การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถใช้ผลการศึกษาในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมให้กับน้้าดื่มบรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. สามารถวางแผนการผลิตน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ผลิตน้้าดื่มบรรจุขวดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และตัวก้าหนดมาตรฐาน และราคาของน้้าดื่ม
บรรจุขวดในท้องตลาดได้ 
 4. ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้ประกอบพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดมากที่สุดและนิยมเลือกซื้อน้้าดื่มขนาด 600 มล. มากที่สุด ซึ่งน่าจะมีผลมาจากการซื้อ
ทุกวัน ดังนั้น ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มีผลต่อการความสะดวกสบาย และหาซื้อง่ายด้วยตนเองในการซื้อยี่ห้อประจ้า 
แต่ละครั้งซื้อจ้านวน 1-2 ขวด ต้องมีความสะอาดของน้้าดื่ม โดยน้้าดื่มต้องผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ต้องมีตรารับรองมาตรฐานด้านคุณภาพที่สามารถเชื่อถือได้ มีรสชาติของน้้าดื่ม ที่ปราศจากกล่ิน สี ที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยเน้นยี่ห้อของน้้าดื่มบรรจุขวดที่มีชื่อเสียง พร้อมด้วยมีการแสดงวันที่ เดือน ปี ที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีปริมาณ
บรรจุให้เลือกหลากหลาย และรูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยงาม 
 2. จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาของกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้ประกอบพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดราคาถูกเมื่อผู้บริโภคซื้อจ้านวนมากจะมีความประหยัดจากการซื้อเป็นแพ็ค โดยมีราคาที่
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เหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ต้องท้าให้ราคาเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ และยังมีการให้เครดิต
ในการช้าระเงินแก่ผู้บริโภค 
 3. จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายของกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้ประกอบพิจารณา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดความสะดวกในการหาซื้อมากที่สุด คือ ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven พร้อมทั้ง
มีสินค้าขายอย่างสม่้าเสมอ เป็นช่องทางที่สามารถหาซื้อได้ง่าย โดยมีการบริการจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค มีการเพิ่ม
ช่องทางในการโทรส่ังซื้อได้ 
 4. จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้ประกอบพิจารณาการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เนต การโฆษณาผ่านสื่อส่ิงพิมพ์ โดยมีการ
แจกของแถมของสมนาคุณ มีการแจกสินค้าตัวอย่าง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความช่วยเหลือแก่สังคม 
โดยมีการออกบูธงานแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมในการช่วยเหลือ
แก่สังคมไปด้วยเพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิตภัณฑ์ 
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NBUS077: การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
DEVELOPMENT OF CORYPHA LECOMTEI BECC CONSERVATIONAL LEARNING CENTER 
FOR THAIBUENG COMMUNITY MANAOWAN SUBDISTRICT, PATTANANIKOM DISTRICT, 
LOPBURI PROVINCE 
 

ขจรศักดิ์  บุญด้วยลาน 1   สุนทร ี จีนธรรม 2   สุธ ี พรรณหาญ 3 
1, 2, 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้การ
อนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 2) สร้างและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชาวไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มเป็นผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 1 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน พระสงฆ์ 1 รูป ครู 2 คน เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ 
4 คน ก านัน 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน รวม 18 คน และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญส าหรับการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มเป็นผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์
เรียนรู้ 3 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป ครู 2 คน ก านัน 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน รวม 19 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับการ
สนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน 2) แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับ
การสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน 3) แบบประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืช
พันธุ์ลาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง 
มีดังนี้ 1) การประชุมสนทนากลุ่ม มีมติให้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้โดยใช้โรงเรียนบ้านมะนาวหวานเป็นที่ตั้ง 2 ) วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 3) ก าหนดยุทธศาสตร์ การจัดการป่าพืชพันธุ์ลาน 4) 
ออกแบบและก าหนดองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ 5) ก าหนดขั้นตอนการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ จากนั้นสร้างและ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 จัดเวทีประชาคม ขั้นที่ 2 ก าหนดการ
บริหารและการจัดการของศูนย์การเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเรียน ขั้นที่ 4 ผลิตชุดความรู้ประจ าสถานี
เรียนรู้ ขั้นที่ 5 ถ่ายทอดความรู้หรือน าเสนอองค์ความรู้ด้วยสถานีเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 ป่าพืชพันธุ์ลานบ้านฉัน 
สถานีท่ี 2 กว่าจะเป็นป่าพืชพันธุ์ลานผืนใหญ่ สถานีท่ี 3 ตะลุยดงลาน สถานีท่ี 4 ย้อนรอยอดีตไทยเบิ้ง และสถานีที่ 5 
สืบสานงานศิลป ์ที่มีองค์ประกอบคู่มือ กิจกรรม การวัดผลประเมินผล ส่ือและอุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้อย่างน่าสนใจ 
ขั้นท่ี 6 ประเมินความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้ และผลการประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี 
 

ค าส าคัญ: ศูนย์เรียนรู้ การอนุรักษ์ พืชพันธุ์ลาน 
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Abstract 
 The objectives of this research and development were to 1) study guidelines to develop 
corypha Lecomtei Becc. conservational learning center for Thaibueng community Manaowan subdistrict, 
Pattananikom district, Lopburi province, 2) construct and develop corypha Lecomtei Becc. conservational 
learning center for Thaibueng community Manaowan subdistrict, Pattananikom district, Lopburi province. 
This research used focus group discussion to study guidelines to develop corypha Lecomtei Becc. 
conservational learning center of 18 key informant persons from 3 sages of community, 1 forester, 1 monk,  
2 teacher, 4 agricultural officials, 2 heads of community, 2 chief executives subdistrict administrative 
organization, and 2 members of the subdistrict administrative organization form purposive sampling and 
construct and develop corypha Lecomtei Becc. conservational learning center of 19 key informant 
persons from 3 sages of community, 3 professional of natural resources and environmental conservation, 
3 Experts of Learning Center, 1 developer community, 1 monk, 2 teacher, 2 heads of community, 2 chief 
executives subdistrict administrative organization, and 2 members of the subdistrict administrative 
organization. The instruments consisted of 1) interview and records form for guidelines to develop 
corypha Lecomtei Becc. conservational learning center, 2) interview and records form for or construct 
and develop corypha Lecomtei Becc. conservational learning center, and 3) evaluation form of corypha 
Lecomtei Becc. conservational learning center. Results were analyzed by content analysis. 
 The research findings were as follows: guidelines to develop corypha Lecomtei Becc. 
conservational learning center for Thaibueng community Manaowan subdistrict, Pattananikom district, 
Lopburi province were 1) focus group discussion to construct corypha Lecomtei Becc. conservational 
learning center, 2) SWOT to construct corypha Lecomtei Becc. conservational learning center, 3) strategies 
to manage corypha Lecomtei Becc. Forrest, 4) design and configuration of learning center, 5) define 
process of building and develop corypha Lecomtei Becc. conservational learning center. Corypha Lecomtei 
Becc. conservational learning center for Thaibueng community Manaowan subdistrict, Pattananikom district, 
Lopburi province consisted of 6 steps as 1) community forum, 2) determine administration and management, 
3) determine methods and procedures, 4) set of knowledge as 5 learning state: 1) Corypha Lecomtei 
Becc. Forest, 2) a large tract of Corypha Lecomtei Becc. Forest, 3) dabble in Corypha Lecomtei Becc. 
Forest, 4) relive Thaibueng, 5) art heritage, and step 6) satisfaction of learning center. The quality of 
Corypha Lecomtei Becc. conservational learning center was high level. 
 
Keywords: Learning Center, Conservation, Corypha Lecomtei Becc. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ประสบกับสภาพการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ในช่วงส่ีทศวรรษที่ผ่านมาถูกท าลายเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
ทุนนิยมสมัยใหม่ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ไปแล้วประมาณ 67 ล้านไร่ หรือเฉล่ีย
ประมาณ 1.6 ล้านไร่/ปี กล่าวคือ ในราวปี พ.ศ. 2457 ประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้มากถึง 230 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
72 ของพื้นที่ประเทศ จากระยะเวลาที่ผ่านมา จนถึงปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 27 ล้านคน  
มีพื้นที่ป่าประมาณ 171 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ และลดลงมาโดยตลอดเฉพาะปี พ.ศ. 2532 ประเทศ
ไทยเหลือพื้นที่ป่าเพียง ร้อยละ 27.95 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ 90 ล้านไร่ และจากการประเมินของส านักงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รายงานว่าทรัพยากรป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกท าลาย และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในป ีพ.ศ. 2548 พื้นท่ีป่าไม้ลดลงจากปี พ.ศ. 2547 เฉล่ียร้อยละ 3.9 และในปี พ.ศ. 2549 ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2548 
เฉล่ียร้อยละ1.5 นอกจากนั้น กรมป่าไม้ได้รายงานสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 ว่ามีเนื้อที่ป่า
ประมาณ 99,157,875 ไร่ หรือร้อยละ 30.92 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-
5TM ซึ่งไม่รวมป่าสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
 สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันพบว่าถูกบุกรุกและท าลายลงจนพื้นที่ป่าไม้ทรุดโทรมอย่าง
เห็นเด่นชัด จากสภาพการณ์ดังกล่าว กรมป่าไม้ได้ประกาศอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ไว้ 4 แห่ง ซึ่งป่าไม้ที่ส าคัญ
แห่งหนึ่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อ าเภอชัยบาดาลบางส่วนอ าเภอท่าหลวง อ าเภอพัฒนานิคม 
และอ าเภอล าสนธิ สรุปในภาพรวมพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลพบุรี เฉล่ียเหลือเพียงร้อยละ 17 ของพื้นที่ท้ังจังหวัดเท่านั้น 
ป่าแห่งนี้มีต้นไม้เด่นชนิดหนึ่งที่มีจ านวนมากและมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากต้นไม้ชนิดอื่น คือ ต้นลาน 
 ป่าพืชพันธุ์ลาน เป็นพืชพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มที่พบมากในชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี เคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนมีอยู่อย่างแน่นมากกว่า 10,000 ไร่ แต่ปัจจุบัน จากลงพื้นที่ส ารวจและ
สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าป่าพืชพันธุ์ลาน เหลือไม่ถึง 10 ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจ
ภาคสนามของผู้วิจัยที่ท าการส ารวจได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าพืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้งปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้
ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ริมคลอง หัวไร่ ปลายนา และริมถนน ริมทางเท่านั้น หากปล่อยให้ป่าพืชพันธุ์ลานถูกท าลาย
อย่างนี้ต่อไป วันหนึ่งอาจสูญพันธุ์จากพื้นที่ได้ และจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ด าเนินการอนุรักษ์ พืชพันธุ์ชนิดนี้ โดยการร่วมประชุมสนทนากลุ่มกับผู้รู้ ผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ได้ลงความเห็น
ถึงแนวทางในการอนุรักษ์โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานขึ้น โดยความร่วมมือของชุมชนไทยเบิ้ง ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้และได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ผู้วิจัยจึงสนใจในการ
วิจัยการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง เพื่อการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานและการ
อนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 2. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชาวไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
  การอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมเป็นการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้นานและสูญเสีย 
น้อยที่สุด รวมถึงสงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อจะได้เอื้ออ านวยให้มีคุณภาพสูงขึ้นในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์
ภายใต้วัตถุประสงค์ให้โลกมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอย่างสมดุล ภายใต้ความร่วมมือ
กันในการด าเนินงานท่ีหลากหลายวิธ ีรวมถึงการให้การศึกษา ส่งเสริมความรู้ให้เกิดจิตส านึกที่ถูกต้อง สร้างทัศนคติที่
ดีต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่บุคคล นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา อันจะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูและเพิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่และเพียงพอต่อการบริโภคของคนรุ่นหลัง 
 2. แนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม้ 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อส่ิงมีชีวิต ทั้งมนุษย์หรือสัตว์ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิตมากมายหลายชนิด ป่าไม้มีประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยส่ี รักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างชาญฉลาด ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 
รู้จักใช้ รู้จักรักษา ปรับปรุง ป้องกัน สงวน ฟื้นฟู และบูรณะให้คงทนถาวร ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้การศึกษา แนวทาง
ในการอนุรักษ์ป่าไม้นั้นควรเป็นการป้องกันการบุกรุกท าลายป่า การปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการลักลอบเข้าไปบุกรุก
พื้นที่ป่า การป้องกันไฟป่าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการรวบรวมความคิดเห็น
โดยสังเคราะห์ร่วมกับหลักการส่ิงแวดล้อมศึกษา หลักการมีส่วนร่วม และแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อน ามาใช้ในการให้ความรู้กับประชาชนที่เข้าเรียนรู้ที่ศูนย์ 
 การอนุรักษ์ หมายถึง การสงวน รักษา ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้นานและสูญเสียน้อยที่สุด รวมถึง
ซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อจะได้เอื้ออ านวยให้มีคณุภาพสูงขึ้นในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ภายใต้วัตถุประสงค์ให้
โลกมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอย่างสมดุล 
 พืชพันธุ์ลาน หมายถึง ลานป่าสายพันธุ์ Corypha lecomtei Bcc. ซึ่งพบมากในชุมชนไทยเบิ้ง ต าบล
มะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชุมชน น ามาสังเคราะห์ร่วมกับ
หลักการส่ิงแวดล้อมศึกษา หลักการมีส่วนร่วม และแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อน ามาใช้
ในการให้ความรู้กับประชาชนในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัยเรื่อง การพฒันาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พชืพันธุ์ลานของชมุชนไทยเบิง้  
ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่ใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์
พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีดังนี ้
  ประชากรส าหรับการวิจัยนี้เป็นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักพัฒนา
ชุมชน ครู เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ รวมทั้งพระสงฆ์ ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่ีปฏิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนไทเบิ้งในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการเก็บรวบรวมแนวคิด
ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้งนั้น ผู้วิจัยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant person) จ านวน 18 คน ได้แก่ ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน  
3 คน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 1 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน พระ 1 รูป ครู 2 คน เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ 4 คน ก านัน 2 คน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
  ส าหรับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้งนั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 19 คน ได้แก่ ผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์
เรียนรู้ 3 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน พระ 1 รูป ครู 2 คน ก านัน 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
 

ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พชืพันธุ์ลานของ
ชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้
การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชมุชน
ไทยเบิ้งต าบลมะนาวหวาน อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่ได้จาก
การรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชมุชน และผู้
มีส่วนเกีย่วของ 

1. แนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. แนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม ้
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1. แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้  
การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน 
  2. แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ 
พืชพันธุ์ลาน 
  3. แบบประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยขออนุญาตด าเนินการวิจัยในพื้นที่จากนายอ าเภอพัฒนานิคม และก านัน
ต าบลมะนาวหวาน เพื่อขอใช้พื้นที่ด าเนินการวจิัย จากนั้นท าหนังสือเชิญผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ (Key Informant) พร้อมทั้ง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลส าคัญ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง 
ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่าแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ดังนี้ 
1) การประชุมสนทนากลุ่ม โดยที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนบ้านมะนาวหวานเป็นที่ตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสใน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ของชุมชนไทยเบิ้ง 3) ก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการป่าพืชพันธุล์านของชมุชนไทยเบิ้ง 4) การออกแบบและก าหนดองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้การ
อนุรักษ์พืชพันธ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ 5) ก าหนดขั้นตอน
การสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง 
 2. ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชาวไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 จัดเวทีประชาคม ขั้นที่ 2 ก าหนดการบริหารและการ
จัดการของศูนย์การเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเรียน ขั้นที่ 4 ผลิตชุดความรู้ประจ าสถานีเรียนรู้ ขั้นที่ 5 
ถ่ายทอดความรู้หรือน าเสนอองค์ความรู้ของชุมชน ด้วยสถานีเรียนรู้ 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีท่ี 1 ป่าพืชพันธุ์ลาน
บ้านฉัน สถานีท่ี 2 กว่าจะเป็นป่าพืชพันธุ์ลานผืนใหญ่ สถานีที่ 3 ตะลุยดงลาน สถานีที่ 4 ย้อนรอยอดีตไทยเบิ้ง และ
สถานีท่ี 5 สืบสานงานศิลป์ ที่มีองค์ประกอบคู่มือ กิจกรรม การวัดผลประเมินผล ส่ือและอุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้
อย่างน่าสนใจ ขั้นที่ 6 ประเมินความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้ และผลการประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน
ของชาวไทยเบิ้ง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
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อภิปรายผล 
 แนวทางการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า แนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ดังนี้ 1) การประชุม
สนทนากลุ่ม โดยที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนบ้านมะนาวหวานเป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 2) 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ของชุมชนไทยเบิ้ง 3) ก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการป่าพืชพันธุ์ลานของชมุชนไทยเบิ้ง 4) การออกแบบและก าหนดองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธ์
ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 5) ก าหนดขั้นตอนการสร้างและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธ์ลาน ของชุมชนไทยเบิ้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนทรี  จีนธรรม (2555) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนา ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ต าบลกระแชง อ าเภอ
กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าองค์ประกอบของศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาฯ ต้องประกอบไปด้วยห้องเรียนธรรมชาติ 
สถานีเรียนรู ้(ฐานการเรียนรู้) คู่มือ บทปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้ และส่ืออื่นๆ 
 ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชาวไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
พบว่า ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 จัดเวทีประชาคม ขั้นที่ 2 ก าหนด การบริหารและการจัดการของศูนย์การเรียนรู้ 
ขั้นที่ 3 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเรียน ขั้นที่ 4 ผลิต ชุดความรู้ประจ าสถานีเรียนรู้ ขั้นที่ 5 ถ่ายทอดความรู้หรือ
น าเสนอองค์ความรู้ของชุมชนด้วยสถานีเรียนรู้  5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 ป่าพืชพันธุ์ลานบ้านฉัน สถานีที่ 2 
กว่าจะเป็นป่าพืชพันธุ์ลานผืนใหญ่ สถานีที่ 3 ตะลุยดงลาน สถานีที่ 4 ย้อนรอยอดีตไทยเบิ้ง และสถานีที่ 5 สืบสาน
งานศิลป์ ที่มีองค์ประกอบคู่มือ กิจกรรม การวัดผลประเมินผล ส่ือและอุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้อย่างน่าสนใจ ขั้นที่ 6 
ประเมินความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้ และผลการประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชาวไทยเบิ้ง  
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาของ พัฒนา  พรหมณี (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม พบว่ารูปแบบการฝึกอบรมเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมเป็นรูปแบบที่ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้
ผู้ใหญ่ แนวคิดส่ิงแวดล้อมศึกษาและแนวคิดการสร้างมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า มีหลักการ คือ การสร้างความคิดรวบ
ยอด การจดจ าสาระความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ ภายใต้ 6 ขั้นตอนของรูปแบบ คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
เป็นการเตรียมความพร้อมและดึงดูดความสนใจด้วยวิธีการบรรยาย 2) ขั้นเสนอกรอบความรู้และสาระใหม่ เป็นการ
น าเสนอเนื้อหาสาระทั้งหมดที่ส าคัญและประโยชน์ที่น าไปใช้ได้ด้วยวิธีการอธิบายและกระบวนการกลุ่ม  3) ขั้นเน้น
เนื้อหาสาระส าคัญ เป็นการสรุปลักษณะส าคัญของความรู้หรือแก่นความรู้ด้วยวิธีการอธิบายและกระบวนการกลุ่ม   
4) ขั้นจดจ าสาระส าคัญและเชื่อมโยงความรู้ เป็นการสร้างการตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งด้วยวิธีการอ่าน คิด ตั้งค าถาม  
หาค าตอบ 5) ขั้นประยุกต์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดความคงทนของความรู้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ถ่ายทอดการน าไปใช้ได้ ด้วยวิธีการอภิปราย 6) ขั้นประเมินความรู้ เป็นการสร้างความหมายของความรู้ด้วยวิธีการเขียน
หรือการบันทึก ในด้านการด าเนินการฝึกอบรมควรด าเนินการตามแผนการฝึกอบรมของรูปแบบซึ่งได้ก าหนดสาระ
ความรู้ ขั้นตอน ส่ือการฝึกอบรมและวิธีการวัดผล ที่เป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบนี้ไว้แล้ว ผลการประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบการฝึกอบรมเกษตรกร พบว่า มีคุณภาพในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ประกอบการศึกษาและการพัฒนาความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานโดยควรด าเนินการวิจัยด้านพันธุกรรมของพันธุ์ลานในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในด้านการสนับสนุนงบประมาณ
สร้างกลุ่มอาชีพการท าผลิตภัณฑ์จากลาน ในส่วนของสถานศึกษาในฐานะองค์กรทางการศึกษาควรเข้ามาร่วม
สนับสนุนทางด้านบุคลากรและงานวิชาการ เทคโนโลยี การผลิตส่ือให้กับศูนย์เรียนรู้ และควรส่งเสริมและพัฒนา
วิทยากรที่เป็นผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาทักษะในการน าเสนอต่อที่สาธารณะ เพราะอนาคตอาจมีกลุ่มผู้สนใจ
จากภายนอก เข้าเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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NBUS078: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม 
FACTORS AFFECTING THE BUYING BEHAVIOR OF THE CONSUMERS, BROWN RICE IN 
NAKHON PATHOM 
 
วรัญญา  ทิพย์มณฑา 1   ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย 2 
1 นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆ 
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกเขตการปกครองเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไค-สแควร์ 
โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพส่วนบุคคล โสด 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
 1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ และ
ด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ้ข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ข้าวสารกล้อง, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซื้อ 
 
Abstract 
 This research aims to study the factors that influence the buying behavior of the consumers, 
brown rice in Nakhon Pathom to study the relationship between the product and marketing mix with other 
behaviors your brown rice. of the hundred I mean, standard deviation, Chi-Square, the research found that 
the majority of respondents were female, aged between 40-49 years of personal status Single Education 
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undergraduate career civil servants/state enterprise revenue. Average monthly 15000-30000 baht 
hypothesis testing found. 
 1. Consumers with demographic factors include gender, age, marital status, education, 
occupation and income per month is associated with the buying behavior of the consumers, brown rice in 
Nakhon Pathom significant way at .05 
 2. The consumer has the benefit of the products, including product quality, product packaging 
and the brand is associated with the buying behavior of the consumers, brown rice in Nakhon Pathom 
significant statistically .05. 
 3. Consumers are other factors to the marketing mix including price, distribution channels, 
promotional relationship with the buying behavior of the consumers, brown rice in Nakhon Pathom, a 
statistically significant level .05. 
 
Keywords: Brown Rice, Inputs, Products, Marketing Mix More, Buying Behavior Milled 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ข้าวเป็นสินค้าเกษตร ที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศไทยท ารายได้จากการ
ส่งออกข้าวเข้าสู่ประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว 73.162 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 
24.682 ล้านตันข้าวสาร และส่งออกข้าวสาร จ านวน 10.97 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 174,853 ล้านบาท (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร. 2557) ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนไทย ตลาดข้าวภายในประเทศ จึงมีความส าคัญไม่น้อยกว่า
ตลาดข้าวต่างประเทศ ข้าวที่ชาวไทยนิยมบริโภคจะเป็นข้าวเจา้และข้าวเหนียว แหล่งผลิตข้าวส่วนใหญ่ของไทยจะอยู่
ในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ จากกระแสการรักสุขภาพในปัจจุบัน 
ท าให้หลายคนหันมาตื่นตัว ปรับวิธีการรับประทานอาหารและการด าเนินชีวิตให้ดีมากขึ้น แต่ก็ยังมีประเด็นท่ียังเข้าใจ
การรักษาสุขภาพแบบผิดๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ไม่รับประทานข้าวเพราะเข้าใจผิด คิดว่าข้าวท าให้อ้วน ขณะที่ชาว
ต่างประเทศหันมารับประทานข้าวมากขึ้น เพราะข้าวไม่มีโปรตีนที่ท าให้เกิดอาการแพ้เหมือนข้าวสาลี ไม่มีโคเลสเตอรอล 
มีไขมันต่ า ข้าวจึงได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดอาหารธัญพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวกล้องที่มีคุณค่าอาหารเป็นประโยชน์ตาม
ธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ประกอบด้วย ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 2. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ และ
ด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค 
 3. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์  
และส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อภายใต้แนวคิดเรื่องพฤติกรรม 
ผู้บริโภค ของ Kotler; & Keller (2009) 

 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
1. ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ 
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3. บรรจุภัณฑ ์
4. ตราสินค้า 

 
 
พฤติกรรมการเลอืกซือ้ข้าวสารกล้อง
บรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวดั

นครปฐม 
1. ใครอยูใ่นตลาดเปา้หมาย 
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 
3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
4. ใครมีส่วนรว่มในการตัดสินใจซื้อ 
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 
 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดอืน่ๆ 
1. ราคา 
2. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3. การส่งเสริมการตลาด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดนครปฐม และเคยซื้อหรือซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอน  โดยอาศัยสูตรของ 
คอแครน (Cochran) ในการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (จินตนา  เพชรพงศ์. 2552) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และส ารอง
ไว้ประมาณ 15 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระท าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด และแนะน าการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธี จากนั้น
น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อ
ข้าวสารกล้องบรรจุถุงในจังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 
มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 สถานภาพส่วนบุคคล โสด จ านวน 239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.50 
  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้ที่เคยซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงในจังหวัดนครปฐม 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยสามารถอธิบายและจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
   ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุ โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณาประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์แต่ละด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุดในด้าน มีคุณค่าทางโภชนาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.95 มีเส้นใยอาหารมากกว่าการรับประทานข้าวขาว 
ช่วยในการขับถ่าย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.75 ตามล าดับ และเห็นด้วยมากในด้าน กินข้าวกล้องอิ่มนานกว่าข้าวขาว ท าให้ไม่อยากกินของหวานหรือ
อาหารว่างระหว่างมื้อ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 
   คุณภาพผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุง โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงแต่ละด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
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ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากที่สุดในด้าน รสชาติอร่อย และคุ้มค้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 
เมล็ดข้าวเรียวสวย มีกลิ่นหอม สะอาด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 
   บรรจุภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุง โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 
เมื่อพิจารณาบรรจุภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงแต่ละด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุดในด้าน มีการอธิบายข้อมูลโภชนาการและคุณประโยชน์ของข้าวสารกล้องให้เห็นชัดเจน ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.97 บรรจุภัณฑ์สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 บรรจุภัณฑ์สวยงาม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81บรรจุภัณฑ์
แข็งแรงทนทาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 และขนาดบรรจุมีความหลากหลาย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 
   ตราสินค้าของข้าวสารกล้องบรรจุถุง โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 
เมื่อพิจารณาตราสินค้าของข้าวสารกล้องบรรจุถุงแต่ละด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุดในดา้น ตราสินค้าได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 ตราสินค้าเดิม
ที่เคยบริโภค ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 และตราสินค้าเป็นที่นิยม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 
  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้ที่เคยซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุง
ในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยสามารถอธิบายและจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
   ราคา ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 
เมื่อพิจารณาราคาของข้าวสารกล้องบรรจุถงุแตล่ะด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
มากที่สุดในด้าน คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ด้าน
สุขภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 และมีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 
   ช่องทางการจัดจ าหน่าย ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาช่องทางการจัดจ าหน่ายของข้าวสารกล้องบรรจุถุงแต่ละด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในด้าน หาซื้อง่ายและมีร้านค้าที่จ าหน่ายหลายแห่ง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.94  
มีบริการขายในร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 และมีบริการส่ังซื้อผ่านโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 
   การส่งเสริมการตลาด ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.95 เมื่อพิจารณาการส่งเสริมการตลาดของข้าวสารกล้องบรรจุถุงแต่ละด้านแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในด้าน มีพนักงานคอยให้ค าแนะน าสินค้าค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.97 มีเครื่องมือ
ส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถมเพื่อแนะน าสินค้าค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.96 และการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.93 
  ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุง
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุง ครอบครัวท่านบริโภค
ข้าวสารกล้องเดือนละ ท่านซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงบ่อยเพียงใด ท่านจะซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงท่านจะเลือกซื้อ
จากแหล่งใด วิธีส่งเสริมการขายรูปแบบใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของท่านมากที่สุด สาเหตุ
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ที่ท าให้ท่านตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงมากที่สุด ปกติท่านเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงยี่ห้อใดเป็นประจ า สาเหตุที่
ท าให้ท่านเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงยี่ห้อดังกล่าวคืออะไร ระดับราคาที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุงเมื่อเทียบน้ าหนักต่อกิโลกรัม 
เหตุผลที่ท าให้ท่านเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง 
  ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค 

 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุง 
พฤติกรรมการซื้อ 

X2 Asymp. Sig. 
1. ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ของขา้วสารกล้องบรรจุถงุ   5.281 .260 
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ของขา้วสารกล้องบรรจุถุง 11.527  .021* 
3. บรรจุภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุง 30.199   .000** 
4. ตราสินค้าของขา้วสารกล้องบรรจุถุง 16.566  .035* 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์โดยรวม 45.277   .000** 

 
 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้าน
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
ตาราง 2 การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ 

ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค 
 

ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดของขา้วสารกล้องบรรจถุุง 
พฤติกรรมการซื้อ 

X2 Asymp. Sig. 
1. ราคาของขา้วสารกล้องบรรจุถงุ 39.341    .006** 
2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายของขา้วสารกล้องบรรจุถงุ 21.632 .361 
3. การส่งเสริมการตลาดของข้าวสารกล้องบรรจุถงุ 12.562 .402 

ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดรวม 65.162   .021** 
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 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ.021 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. จากการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
40-49 ปี สถานภาพส่วนบุคคล โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของเพศหญิงเปล่ียนแปลงไป จ านวน
เพศหญิงที่ท างานนอกบ้านมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หน้าที่ท างานบ้าน ดูแลครอบครัว ค่าใช้จ่าย ท าอาหารก็ยังคง
เป็นหน้าที่ของเพศหญิง เมื่อเพศหญิงมีรายได้เป็นของตนเองอ านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าจึงเป็นของเพศหญิง ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ของตลาด ดังนั้น ผู้ผลิตจึงควรให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 40-49 ปี 
เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังการซื้อที่สูง ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ อดุลย์  จาตุรงคกุล (2552)  
ที่กล่าวว่า ปัจจุบันจ านวนเพศหญิงที่ท างานนอกบ้านมีเพิ่มมากขึ้น นักการตลาดต้องค านึงว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้ซื้อ  
รายใหญ่ของตลาด และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนาภรณ์  กันพวง (2556) เรื่อง ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 30-39 ปี มี การศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิบูลย์  เอี่ยมจุฬา (2549) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมใน
การเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรามาบุญครองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ เนื่องจากผู้หญิงเป็นผู้ดูแลบ้านและซื้ออาหารส าหรับครอบครัว ผู้หญิงจึงซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงมากกว่า
ผู้ชายความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตรของผู้ตอบ 
  2. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้อง
บรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยรวม ซึ่งจากการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า สามารถอธิบายผลได้ ดังนี ้
   2.1 ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุง โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และปัจจัยย่อย
ในด้านประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ช่วยให้ร่างการแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ในด้านสาเหตุที่ท าให้
ท่านตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถงุมากที่สุด เพราะต้องการให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะข้าวสารกล้องเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับประโยชน์ที่จะได้รับที่มากกว่าข้าวสาร ซึ่ง
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เป็นกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจในด้านการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง จึงให้ความส าคัญไปท่ี ประโยชน์ในด้านมี
วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของ ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบที่สุด ซึ่งจะพิจารณาจากทัศนคติที่มีต่อสินค้าทั้งทางบวกและทางลบ สถานการณ์
ภาวะทางเศรษฐกิจ และงานวิจัยของ จินตนา  เพชรพงศ์ (2552) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์
ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
   2.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถงุโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุง โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และปัจจัยย่อยในด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติอร่อย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐมในด้านสาเหตุทีท่ าให้ท่านเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงยี่ห้อดังกล่าวเพราะคุณภาพสินค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของ Schiffman; & Kanuk (2007) 
กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และงานวิจัย
ของ จินตนา  เพชรพงศ์ (2552) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
   2.3 บรรจุภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านบรรจุภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และปัจจัยย่อยในด้านบรรจุภัณฑ์  คือ 
ขนาดบรรจุมีความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์แข็งแรง และมีการอธิบายข้อมูลโภชนาการและคุณประโยชน์ของข้าวสาร
กล้องใหเ้ห็นชัดเจน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับแนวความคิดแบบจ าลองพฤติกรรมของผู้บริโภคของ ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นจากมีส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อนจึงท าให้เกิดการ
ตอบสนอง จูงใจให้ซื้อสินค้า ส่ิงกระตุ้นทางด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรง และงานวิจัย
ของ จินตนา  เพชรพงศ์ (2552) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านบรรจุภัณฑ์ของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย 
   2.4 ตราสินค้าของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ตราสินค้าของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และปัจจัยย่อยในด้านตราสินค้า คือ ตราสินค้า
เดิมที่เคยบริโภค และตราสินค้าเป็นที่นิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของ ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคจะรับข้อมูลข้าวสารแล้วท าการประเมินผล พจิารณาเลือกผลิตภัณฑ์
ที่เด่นที่สุด โดยเปรียบเทียบแต่ละตราสินค้าจนเหลือผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุด และงานวิจัยของ จินตนา  เพชรพงศ์ (2552) 
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านตราสินค้าของข้าวสารกล้องบรรจุถุงโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
  3. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสาร
กล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ในด้านราคาของข้าวสารกล้องบรรจุถุง ในประเด็น มีป้ายบอกราคาที่
ชัดเจน และคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ด้านสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภัค  ภักดีโต และไกรชิต สุตะเมือง (2556) เรื่องแรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์
ของผู้บริโภคในวัยท างานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่พบว่ามีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์  ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของข้าวอินทรีย์และปัจจัยส่วนประสมการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  1. จากการทดสอบด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศหญิง อายุระหว่าง 40 -49 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้น ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต 
และผู้จัดจ าหน่ายข้าวสารกล้องบรรจุถุงควรให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี 
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งควร
มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ การส่งเสริมทางการตลาดที่ควรเน้น
สร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
  2. จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของข้าวสารกล้องบรรจุถุง 
ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย และอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าให้สามารถหาซื้อสินค้า
ได้ง่ายและมากขึ้น เช่น บริการส่ังซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน หรือการก าหนดช่วงเวลา
ทีลู่กค้าสะดวกในการรับสินค้า 
  3. จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลจากการวิจัยท าให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดที่หลากหลาย แข็งแรงทนทาน สามารถปกป้องสินค้า สะดวกในการหยิบ จับ 
การเคล่ือนย้าย และมีการอธิบายข้อมูลโภชนาการและคุณประโยชน์ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ขายสินค้า ตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้าขนาดต่างๆ กัน 
  4. ผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยอาจเพิ่มเรื่องเล่าของแหล่งที่มา กระบวนผลิต 
การดูแลรักษาของข้าวสารกล้อง ที่ปลอดสารพิษ เพื่อน ามาใช้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเห็นด้วยมากที่สุด โดยพฤติกรรมการซื้อมีความ-
สัมพันธ์กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวบรรจุถุงประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมแดง เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวประเภทอื่นๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป 
 2. ควรศึกษาในด้านการให้บริการที่ส่งเสริมการขาย หรือการขายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของผู้บริโภค เช่น การขายผ่านออนไลน์รวมถึงบริการส่งตรงถึงบ้าน 
 3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค เช่น ทัศนคติ 
ลักษณะการใช้ชีวิต ค่านิยมการบริโภคอาหาร 
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 4. ควรศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยบริโภคข้าวสารกล้องบรรจุถุง เพื่อศึกษาถึงความชอบ ความต้องการ  
ที่มีความคิดเห็นต่อส่ิงที่ต้องการซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคที่ไม่เคยบริโภคข้าวสารกล้องมาก่อนสนใจหันมาบริโภค เพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งอาจท าให้สามารถเพิ่มยอดขายจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้ 
 5. ควรใช้สถิติตัวอื่นมาวิเคราะห์ในแง่มุมอื่นๆ เช่น t-test สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียร์สัน 
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NBUS079: ปจจยัท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัด
นนทบุรี 
FACTORS CORRELATED WITH PURCHASING RICE OF CONSUMERS IN NONTHABURI 
 
อนุรักษ บูรณะวิริยะกุล 1ดร.วิลาสินี ยนตวิกัย 2 
1 นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารยประจํา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1) ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 2)พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 3)ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางดานปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 4) ความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุง 5) ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีการสุมตามความสะดวก จากกลุมผูบริโภคที่เปนลูกคาที่ซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุงในจังหวัดนนทบุรีจํานวน 400 คน ซ่ึงสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉล่ียระหวางตัวแปรใช t-test หรือ Ftest และการทดสอบไคสแควร (Chi-square) ผลจากการวิจัย 
พบวา 1) ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปสถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว1-3 คน ตามลําดับ 
2) ปจจัยทางการตลาด พบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด ดังนี้ดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพของขาวสาร ดาน
ราคา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ การจัดจําหนาย คือ หาซ้ืองาย มีจําหนายทั่วไป และดานการสงเสริม
การตลาด คือ การใหสวนลด 3) พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค พบวา ซ้ือขาวหอมมะลิ 100% เหตุผล 
คือ ความออนนุม ย่ีหอหงสทอง เหตุผลที่ซ้ือ คือ สะดวก/หาซ้ืองายตัดสินใจเองซ้ือเดือนละคร้ังปริมาณที่ซ้ือ 5 กิโลกรัม 
ราคา 31.40 บาท/กิโลกรัม สถานที่ที่ซ้ือ คือ ซุปเปอรมารเก็ต เหตุผล คือ ใกลบาน และรับทราบขอมูลขาวสารทางโทรทัศน 
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายไดครอบครัวเฉล่ีย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงมากที่สุด รองลงมา ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค, ขาวสารบรรจุถุง 
 
Abstract 
 This research aimed to study 1) the importance of the marketing mix factors that influence 
buying habits rice,2) the buying habits of the consumer packaged rice in Nonthaburi,3) the relationship 
between the individual factors on the buying habits rice,4)the relationship between marketing and 
purchasing behavior rice,5)the relative importance of the marketingmix affected buying habits rice. The 
questionnaire was used to collect data from 400 samples who buy rice in Nonthaburi by 
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conveniencesampling.Statistics used in data analysis composed of percentage, average, Standard Deviation, 
t-test or Ftest, and Chi-squared. Results from the study showed that 1) most consumers are female, aged 
30-39 years old, single, private employees,monthly income 10,001-20,000Baht, and have 1-3 members in 
family.2) Marketing factors: found that the product is a quality of rice, the price is a fair price versus 
quality, the distribution is easy to buy commercially available, and the promotion is a discount, and 3) The 
buying habits on rice consumer: bought 100%jasmine rice because of a softness, Hong Thongbrand 
because of convenient/easy to buy, own decision, buy once a month, the amount of the purchase price of 
5 kg.31.40 Baht/kg., buying at the supermarket because of near their house and get information on 
television. And hypothesis testing showed that personal factors: monthly income, education level, 
occupation, and status werecorrelated with purchasing rice of consumers in Nonthaburi,respectively. 
 

Keywords Personal factors, Marketing Mix, Consumer Behavior, packaged rice 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณซ่ึงอาชีพหลักของคนไทย คือ การเกษตร เพราะวาเมืองไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม ที่ต้ังทางภูมิศาสตรเหมาะกับการเพาะปลูกพืชไดเปนอยางดี ขาวจึงเปนอาหารหลักของคนไทย 
และประชากรไทยมากกวารอยละ 80 บริโภคขาวเพื่อยังชีพถึงประมาณ คนละ 144 กิโลกรัม/ป ตลาดขาวภายใน 
ประเทศจึงมีความสําคัญเปนอยางสูง (ขาวมาบุญครอง. สืบคนจาก http://www.patumrice.com/investor_relation/ 
Factory04_en.html) 
 ปจจุบันตลาดขาวภายในประเทศ มีความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยจากเดิมที่เคยซ้ือเปนกระสอบหรือเปนถังในปริมาณมากตอมาไดมีการพัฒนารูปแบบมา
เปนขาวสารบรรจุถุงและมีการสรางความแตกตางระหวางผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
ผูประกอบการขาวถุงไดมีการปรับกลยุทธทางการตลาดในเชิงรุกมากขึ้นโดยการจําหนายขาวถุงภายในประเทศ สามารถ
แบงชนิดขาวออกเปน 3 ชนิดหลัก คือ ขาวสารเจา มีปริมาณ 1.57 ลานตันขาวหอมมะลิ มีปริมาณ 0.47 ลานตัน และ
ขาวเหนียว มีปริมาณ 0.85 ลานตัน โดยราคาขาวสารหอมมะลิ 100%บรรจุถุง 5 กก.มีราคาขายเฉล่ีย229 บาท/ถุง
และราคาขาวขาว 5% บรรจุถุง 5 กก.มีราคาขายเฉล่ีย 109บาท/ถุง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2558) 
 จากพฤติกรรมการบริโภคของคนเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานการเมือง
เศรษฐกิจ และภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอย และสถานการณขาวของโลกที่
เร่ิมอิ่มตัวจากการที่แตละประเทศเร่ิมผลิตและสงออกขาวไดมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูสงออก โรงสี ผูขายขาว
รายยอยในประเทศ 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงมุงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนขอมูลใหกับผูจําหนายขาวสารสามารถนําไปปรับเปล่ียน
กลยุทธทางการตลาดใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมและเปนแนวทางในการวางแผน
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางดานปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค
ในจังหวัดนนทบุรี 
 5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในจังหวัดนนทบุรี 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูซ้ือขาวสารบรรจุถุง และเปนผูที่มีความตองการและมีอํานาจในการซ้ือขาวสารบรรจุถุง
ในจังหวัดนนทบุรี 
 ขาวสารบรรจุถุง หมายถึง ขาวสารที่บรรจุภัณฑ ไดแก ถุงพลาสติกซ่ึงปดผนึกอยางมิดชิด โดยมีรายละเอียด
ของเคร่ืองหมายหรือฉลากระบุไวขางถุง 
 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ปจจัยที่เ ก่ียวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเชน เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดหมายถึง กลุมของเคร่ืองมือสวนประสมการตลาดซ่ึงเปนส่ิงกระตุนและมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงหมายถึง การซ้ือของผูบริโภคขึ้นสุดทายที่ซ้ือสินคาและบริการ
ไปเพื่อกินเองใชเอง โดยผูบริโภคจะพิจารณาวิเคราะหตัดสินใจเลือกซ้ือขาวเพื่อตอบสนองความตองการ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี 
 สมมติฐานที ่3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภค 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่ที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงในจังหวัดนนทบุรีอายุต้ังแต 20 ป
โดยอาศัยขอมูลจํานวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,173,870คน(สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี. 2557) ดังนั้น 
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จึงใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน(Yamane)โดยยอมใหมีคาความเคล่ือนได 5% และความเช่ือม่ันที่ 
95% และกําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ.05(สุทธนูศรีไสย. 2551) จะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่เปนลูกคาที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงในจังหวัดนนทบุรีอายุ
ต้ังแต 20 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนวัยที่เร่ิมทํางานและสามารถเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงไดดวยตนเอง ซ่ึงไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลพฤติกรรมการซ้ือ
ขาวสารปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวสาร ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดยผูวิจัยซ่ึงใชแบบสอบถาม
ในการรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง และแนะนําการตอบแบบสอบถามอยางถูกวิธี จากนั้น
นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
ผลการศกึษา 
 สวนที ่1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.00 มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
136 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สถานภาพสวนบุคคล โสด จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001-20,000 บาท จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวอยูที่ 1-3 คน จํานวน 
207 คน คิดเปนรอยละ 51.75 
 สวนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบวา 
  1. ดานผลิตภัณฑของขาวสารบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 เม่ือ
พิจารณาผลิตภัณฑของขาวสารบรรจุถุงแตละดานแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก
ในดานคุณภาพของขาวสาร คาเฉล่ียเทากับ 4.01 
  2. ดานราคาของขาวสารบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 เม่ือ
พิจารณาราคาของขาวสารบรรจุถุงแตละดานแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากใน
ดานราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 3.92 
  3. ดานการจัดจําหนายของขาวสารบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.40 เม่ือพิจารณาการจัดจําหนายของขาวสารบรรจุถุงแตละดานแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยมากในดานหาซ้ืองาย มีจําหนายทั่วไป คาเฉล่ียเทากับ 3.93 
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  4. ดานการสงเสริมการตลาดของขาวสารบรรจุถุงโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.47 เม่ือพิจารณาการสงเสริมการตลาดของขาวสารบรรจุถุงแตละดานแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับเห็นดวยมากในดานสงเสริมการขายดวยการใหสวนลด คาเฉล่ียเทากับ 3.59 
 สวนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคสวนใหญพบวาชนิดของขาวสารสวนใหญ
ที่ซ้ือคือ ขาวหอมมะลิ 100% จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ57.25โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลในการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุง คือ ขาวสารมีความออนนุมมากที่สุด จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ย่ีหอที่เลือกซ้ือสวนใหญคือ 
ขาวสารบรรจุถุงย่ีหอหงสทองจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ29.75โดยใหเหตุผลหลักที่เลือกซ้ือตราย่ีหอขาวสารบรรจุ
ถุงสูงสุดคือ สะดวก/หาซ้ืองาย จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุ
ถุงพบวาผูบริโภคสวนใหญที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงตัดสินใจเองสูงสุด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ39.50สําหรับความถ่ี
ในการซ้ือขาวสารบรรจุถุงพบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือขาวสารบรรจุถุงเดือนละคร้ัง จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ
43.00โดยมีปริมาณการซ้ือขาวสารบรรจุถุงเฉล่ียตอคร้ังที่ซ้ือ คือ 5 กิโลกรัมจํานวน197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 
ระดับราคาที่ซ้ือเม่ือเทียบน้ําหนักตอกิโลกรัม คือ 31.40 บาท/กิโลกรัมจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ38.50สถานที่ที่
ซ้ือขาวสารบรรจุถุงสวนใหญเลือกซ้ือที่ซุปเปอรมารเก็ต จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 โดยใหเหตุผลสูงสุดใน
การเลือกสถานที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุงคือ ใกลบานจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ45.50และรับทราบขอมูลขาวสารของ
ขาวสารบรรจุถุงจากส่ือทางโทรทัศนสูงสุด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ57.25 
 สวนที ่4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  สมมติฐานที่1 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลอัน ไดแก เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพสถานภาพ 
รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันจะใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน 
   1. เพศที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑดานราคาดานการจัดจําหนายและดาน
การสงเสริมการตลาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. อายุที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานราคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05สวนดานผลิตภัณฑดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑดานการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สวนดานราคามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4. อาชีพที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สวนดานการจัดจําหนายมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   5. สถานภาพที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑดานราคาดานการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   6. รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดใน
การเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑดาน
ราคาดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในการ
เลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑดานราคา
ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี พบวา รายรับเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงมากที่สุด 
 
ตาราง 1 การทดสอบคาไคสแควร (Chi-Square) ของความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรดานรายได

ครอบครัวเฉล่ียกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค 
 

รายได
ครอบครัว ส่ือที่รับขอมูล
เฉล่ีย/เดือน คือ โทรทัศน

(บาท) Sig = .024*
? 10,000 

10,001-20,000
20,001-30,000 
30,001-40,000 64.00%
40,001-50,000
50,001 ขึ้นไป

68.10%

Sig = .028*

35.10% 56.80%

70.60% 64.70%

66.20%

64.70%
Sig = .026* Sig = .020* Sig = .000* Sig = .048* Sig = .019* Sig = .020*

คือ ซุปเปอรมารเก็ต คือ ใกลบาน
เหตุผลเลือกที่ซ้ือ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค

 คือ ขาวหอม 100 คือ ขาวออนนุม คือ เดือนละคร้ัง คือ 5 กิโลกรัม คือ 31-40 บ./กก.
ชนิดขาวสารที่ซ้ือ เหตุผลที่เลือกซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ ระดับราคาที่ซ้ือ สถานที่ซ้ือขาว

 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยขอมูลดานประชากรศาสตร ผูบริโภคขาวสารบรรจุถุงในจังหวัดนนทบุรี สวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ30-39 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา เพชรพงศ
(2552) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวกลองบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา 
  2.1 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของนันทวัชร สัตโยภาส (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคตอการซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงในเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพ ความสะอาด ความ
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ปลอดภัยของขาวสาร และงานวิจัยงานของวิภาวดี ทองสุข (2552) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับเห็นดวยมาก คือ มีสินคาหลายชนิดใหเลือกและ
ขาวคุณภาพดี 
  2.2 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา (Price) ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ซ่ึง
จะสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาดา รมไทรทอง (2551) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานีพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความคิดเห็นเก่ียวกับขาวสาร
บรรจุถุงตรามาบุญครองอยูในระดับเห็นดวยมาก คือ ขอมูลเก่ียวกับแหลงที่มาและประเภทของขาวสารที่นํามาจําหนาย 
และสินคามีปายบอกราคาที่ชัดเจน 
  2.3 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย (place) ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของอธิคุณ ชาญศิริวิริยกุล และเหมือนหมาย อภินทนาพงศ (2558) ไดศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑขาวกลองบรรจุถุง จากการศึกษา
พบวา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวกลองบรรจุถุงอยูในระดับเห็นดวยมาก ผูบริโภคได
คํานึกถึงสถานที่จัดจําหนายที่สะดวก และหาซ้ือไดงาย 
  2.4 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)) ในภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2554) ไดศึกษาเร่ืองปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคขาวกลองของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
ผลงานวิจัยพบ ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดในการซ้ือและบริโภค
ขาวกลอง โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัด
นนทบุรี จากกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวาซ้ือขาวหอมมะลิ 100%ที่ออนนุม ตราหงษทอง เพราะสะดวก/หาซ้ืองาย 
บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจซ้ือ คือ ครอบครัวและญาติพี่นองซ้ือเดือนละคร้ัง ขนาด 5 กิโลกรัม ราคาที่ซ้ือ 31-40 บาท 
ซ้ือที่ซุปเปอรมารเก็ต เพราะใกลบาน ส่ือที่รับทราบทางโทรทัศนซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของสรียา อัชฌาสัยและลัก
คณา วรศิลปชัย (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา วัตถุประสงคที่ซ้ือ คือ บริโภคอยางเดียวขาวตรามาบุญครองเนื่องจากสะอาดและ
ปลอดภัยราคา 141-160 บาท/ถุงซ้ือเดือนละคร้ัง และส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 
 4. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผลดังกลาวมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของศรายุทธ อารยางคกูร (2553) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือขาวสารของผูบริโภคในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูบริโภคที่มีรายรับเฉล่ียตอเดือน
แตกตางกันใหความสําคัญที่แตกตางกันดานราคาในเร่ืองของความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ หาซ้ืองาย มีจําหนาย
ทั่วไป 
 5. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
ทั้งนี้ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพัชร ฉอนเจริญโชติ (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือขาวสารของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ เดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือขาวสารของผูบริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของธนาภรณ กันพวง (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจดาน
ผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุงตราฉัตรของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา 
สถานภาพมีความสัมพันธกับปริมาณของขาวสารที่ซ้ือ 
 6. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค 
เกิดจากสภาพปญหาทางดานเศรษฐกิจการเมืองสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง และปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหผูบริโภคมี
การใชเงินอยางคุมคาและประหยัด จึงทําใหผูบริโภคใหความสําคัญดานปจจัยสวนบุคคลมากกวา 
 
 การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษาพบวามีประโยชนตอฝายที่เก่ียวของ ดังนี้ 
  1. ผูประกอบการควรเนนในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพของขาวสารเปนหลัก เชน ขนาดและรูปราง
ของเมล็ดขาว ตามมาตรฐานที่รัฐกําหนดในการรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% โดยเนนไปยังกลุมผูบริโภคที่มี
รายไดครอบครัวเฉล่ีย ต้ังแต 51,000 บาท ขึ้นไป เปนหลัก 
  2. ผูประกอบการควรเนนในเร่ืองของราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพโดยลูกคา โดยผูบริโภค
เลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุง 5 กิโลกรัม ระดับราคาที่ซ้ือขาวสารบรรจุถุง อยูที่ 31-40 บาท/กิโลกรัม เปนหลัก 
  3. ผูประกอบการควรเนนในเร่ืองของการเลือกสถานที่ในการจําหนายที่ใกลแหลงชุมชนเพื่อใหผูบริโภค
เขาถึงไดงาย และมีความสะดวก สบายในการเลือกซ้ือ โดยลูกคาที่มีรายไดครอบครัวเฉล่ีย ต้ังแต 51,000 บาท ขึ้นไป 
จะใหความสําคัญกับการหาซ้ืองายมีจําหนายทั่วไป เปนหลัก 
  4. ผูประกอบการควรเนนในเร่ืองของการสงเสริมการขายดวยการใหสวนลด ผานทางโทรทัศน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อใหผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถขยายตอไป สําหรับผูที่
สนใจจะนําผลและวิธีการศึกษาตามที่ไดเสนอไวในรายงานการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้ไปทําการศึกตอเพิ่มเติมหรือ
ไปประยุกตใชมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ในการศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางประชากรในจังหวัดนนทบุรีเทานั้นการศึกษาใน
คร้ังตอไปอาจทําการศึกษาในเขตอื่นๆ ที่ใกลเคียงเพื่อเปนการเปรียบเทียบความตองการและความแตกตางของปจจัย
ตางๆ ในแตละเขตวาแตในละเขตพื้นที่มีความแตกตางมากนอยเพียงไรเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการ
ลงทุนหรือเพื่อการวางแผนกลยุทธตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพไดในคร้ังตอไป 
  2. ควรมีการศึกษาโดยเฉพาะในปจจัยสวนที่กลุมเปาหมายใหความสําคัญระดับมาก 
  3. ควรใชสถิติตัวอื่นมาวิเคราะหในแงมุมอื่นๆ 
 
เอกสารอางอิง 
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NBUS080: ปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน
ตนทุนต่ํา 
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING TO CUSTOMER SATISFACTION AT LOW COST 
AIRLINE 
 
กฤษสกุล  เจตนะวิบูลย 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผล
ตอความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบินตนทุนตํ่า โดยแจกแบบสอบถามแกผูโดยสารชาวไทยที่เลือกใชบริการสาย
การบินตนทุนตํ่า ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จํานวน 326 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ ผูโดยสารสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงมีรายไดนอยกวา 20,000 บาท เปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ใชบริการระหวาง 2-5 คร้ัง/ป เพื่อไปเย่ียมครอบครัว เพื่อน ญาติ และซ้ือบัตรโดยสารทางเว็บไซตตนทุนตํ่า
มากที่สุด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบินตนทุนตํ่าแยกเปนรายขอ 
ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ความสะดวกของที่นั่งในหองโดยสารมีความสําคัญเปนอันดับแรก ( X = 3.23, S.D. = 1.13) 
ดานราคา ความเหมาะสมของบัตรโดยสารช้ันประหยัดมีความสําคัญเปนอันดับแรก ( X = 3.97, S.D. = 1.12) ดานการ
จัดจําหนาย เร่ืองความสะดวกในการติดตอสอบถาม มีความสําคัญเปนอันดับแรก ( X = 3.21, S.D. = 1.05) ดานการ
สงเสริมการตลาด การนําเสนอขอมูลความปลอดภัยทางการบิน มีความสําคัญเปนอันดับแรก ( X = 3.19, S.D. = 0.85) 
ดานบุคคลหรือพนักงาน การใหความชวยเหลือของพนักงานมีความสําคัญเปนอันดับแรก ( X = 3.66, S.D. = 0.82) 
ดานกายภาพและการนําเสนอ สีของสายการบินมีความสําคัญเปนอันดับแรก ( X = 3.41, S.D. = 0.79) ดานกระบวนการ 
ความสามารถของพนักงานตอนรับบินเคร่ืองบินในการอธิบายระบบรักษาความปลอดภัยมีความสําคัญเปนอันดับแรก 
( X = 3.50, S.D. = 0.73) 
 
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ การบริการ สายการบินตนทุนตํ่า ผูโดยสาร 
 
Abstract 
 The objectives of this independent study were to study traveling behavior and marketing mix 
factors affecting on customer satisfaction at low cost airline by using questionnaires to collect data from 
326 Thai passengers using the services of NOK air at Donmuang International Airport. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation and ANOVA. 
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 The findings revealed as follows; most of the passengers were female, net monthly incomes lest 
than 20,000baht, and were student in university. The passengers used 2-5 times for flight services per year 
to visit family, friends and relatives. They purchased tickets from the NOK air website. The marketing mix 
factors that affected decisions making on using NOK air as follows; product; airplane convenience seat 
has first importance ( X = 3.23, S.D. = 1.13) Price; economy ticket fair price has first significance ( X = 
3.97, S.D. = 1.12) Sales; customer service information convenience has first significance ( X = 3.21, S.D. = 
1.05) Marketing Promotions; safety and security presentation has first significance ( X = 3.19, S.D. = 0.85) 
Personnel; flight attendants service has first significance ( X = 3.66, S.D. = 0.82) Physical Environment; the 
color of airline has first significance ( X = 3.41, S.D. = 0.79) Processes; security systems presentation has 
first significance ( X = 3.50, S.D. = 0.73). 
 
Keywords: marketing mix factors; customer satisfaction; low cost airline; service; passengers. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในชวงตนศตวรรษที่ 20 เม่ือการคมนาคมทางอากาศถือกําเนิดขึ้น สงผลใหการเดินทางโดยเคร่ืองบินเปนที่
นิยมมากขึ้น เพราะมีความรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการเดินทาง ทําใหธุรกิจการบินทั่วโลกมีการเจริญเติบโตที่
รวดเร็วกอใหเกิดรายไดแกสายการบินเปนจํานวนมาก 
 สายการบินตนทุนตํ่ารายแรกของโลก คือ สายการบินเซาเวสต แอรไลน (Southwest Airline) ปจจุบัน 
สายการบิน Southwest ไดเปนโมเดลที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จึงกอใหเกิดสายการบินตนทุนตํ่าอีกหลายๆ 
สายการบินทั่วโลก เชน สายการบินเจ็ตสตาร สายการบินเวอรจ้ินอเมริกา สายการบินอีซ่ีเจ็ตสายการบินตนทุนตํ่า 
สายการบินไทยแอรเอเชีย ไทเกอรแอร และสกูต เปนตน เราจะเห็นไดวา รูปแบบของสายการบินตนทุนตํ่าจะแตกตาง
จากรูปแบบสายการบินอื่นๆ คือ ในขณะที่สายการบินทั่วไปมุงเนนการใหบริการแบบหรูหรา สะดวกสบาย แลวเรียกเก็บ
คาโดยสารสูง แตสายการบินตนทุนตํ่าจะมุงเนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ลดการบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่ไมจําเปนออกไป เพื่อใหเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของตลาด ทัศนคติของผูโดยสาร และเพื่อใหบริษัทสายการบิน
ตางๆ ไดนําขอมูลเบื้องตนที่จําเปนไปปรับใชในการวางแผนธุรกิจ และกําหนดแผนการปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดและผูโดยสารที่เปล่ียนไปอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยใหสายการบินเหลานั้น สามารถชวงชิงสวนแบง
ทางการตลาด และรักษาฐานลูกคาไวเพื่อไมใหลูกคาเปล่ียนใจไปใชสายการบินอื่น (Brand Switching) รวมถึงการใช
ประโยชนขอมูลในดานการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อเสริมจุดเดน (Brand Differentiation) จากความแตกตางของ
การใหบริการของแตละสายการบิน จะเห็นไดวาแตละสายการบินมีจุดเดนในการใหบริการกับผูโดยสารที่แตกตางกัน 
แมวาจะใหบริการทับซอนกันในเสนทางบินเดียวกันก็ตาม 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปในดานการแขงขัน ความตองการของผูบริโภค
และแนวทางของนโยบายที่แตกตางกันจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบินตนทุนตํ่า 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสวนบุคคลของผูโดยสารชาวไทยที่ใชสายการบินตนทุนตํ่า 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ของสายการบินตนทุนตํ่าที่มีตอ ความพึงพอใจของ
ผูโดยสารชาวไทยที่ใชสายการบินตนทุนตํ่า 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเวลา 
  ชวงเวลาในการศึกษาขอมูล เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-มกราคม พ.ศ. 2560 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยทางการตลาดแบบ 7P’s หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ หรือ
บริการตางๆ ของผูบริโภค ซ่ึงแบงออกไดเปน 7 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2) ปจจัยดานราคา 3) ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย 4) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 5) ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน 6) ปจจัยดาน
กายภาพและการนําเสนอ 7) ปจจัยดานกระบวนการ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ผูใหบริการรูสึกถึงส่ิงที่ผูที่รับบริการคาดหวังไว 
 ผูโดยสาร หมายถึง ผูที่เดินทางไปกับยานพาหนะ แตไมตองรับผิดชอบตอยานพาหนะเพื่อใหถึงจุดหมาย
ปลายทาง 
 สายการบินตนทุนต่ํา หมายถึง สายการบินที่มีคาต๋ัวโดยสารถูกกวาสายการบินมาตรฐาน ดวยการลด
คาใชจายของการบิน เชน เคร่ืองแบบพนักงาน อาหารบริการบนเคร่ืองบิน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหหนวยงานทางดานการตลาดของสายการบินตนทุนตํ่านําขอมูลไปพัฒนากลยุทธสวนประสม
ทางการตลาด เพื่อทําใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจในการบริการสายการบินตนทุนตํ่า 
 2. เพื่อใหผูที่สนใจนําขอมูลที่ไดรับไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจ 
ของผูโดยสารสายการบินตนทุนตํ่า 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคคลหรือพนักงาน กายภาพและการนําเสนอ กระบวนการมีผลตอความพึงพอใจในการใชสายการบิน
ตนทุนตํ่า 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เ ก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ประกอบดวย 
  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) อัน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) 
ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employee) 6) ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) 7) ดานกระบวนการ (Process) 
 แนวคิดความพึงพอใจ 
  พฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความ
กระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยสามารถขจัดส่ิงตางๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับ
ความพึงพอใจในส่ิงที่ตนตองการ (ฤดี  เสริมสวาง. 2555) 
  เกษมสันต  พิพัฒนศิริศักด์ิ (2552) ไดอธิบายความหมายของตัวช้ีวัดคุณภาพของการบริการวาใน
กระบวนการของการบริการ ส่ิงที่ธุรกิจคาดหวัง คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการที่ไดรับ ดังนั้น เพื่อให

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวไทย 
ที่ใชสายการบินตนทุนตํ่า 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2. ปจจัยดานราคา 
3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย 
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
5. ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน 
6. ปจจัยดานกายภาพและนําเสนอ 
7. ปจจัยดานกระบวนการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
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ผูใชบริการรับรูถึงคุณภาพของการบริการธุรกิจสามารถพิจารณาตัวช้ีวัดคุณภาพของการบริการ ซ่ึง พาราสุรมาน (1985) 
ไดสรุปไวดังนี้ 1) ความสามารถ (Competence) 2) ความนาเช่ือถือ (Reliability) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 
4) ความเขาถึงได (Accessibility) 5) ความเขาใจผูรับบริการ (Understanding) 6) การติดตอส่ือสาร (Communication) 
7) ความไววางใจ (Creditability) 8) ความปลอดภัย (Security) 9) ความสุภาพออนโยน (Courtesy) 10) การจับตองได 
(Tangibility) 
 แนวคิดการบริการ 
  สุนันทา  ทวีผล (2550: 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้ 1) หลักความสอดคลองกับความตองการ
ของบุคคลสวนใหญ 2) หลักความสมํ่าเสมอ 3) หลักความเสมอภาค 4) หลักความประหยัด 5) หลักความสะดวก 
  ชัชวาลย  ทัตศิวัช (2554: 10-11) กลาวเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองนี้วา เร่ืองตัวแบบ และวิธีการประเมินคุณภาพ
การใหบริการ (SERVQUAL) ในระยะตอมานั้น มีการแบงแบบวัดออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ใช
วัดถึงความคาดหวังในบริการจากองคการหรือหนวยงาน สวนที่ 2 เปนการวัดการรับรูภายหลังจากไดรับบริการเปนที่
เรียบรอยแลวโดยวิธีการประเมินคุณภาพการใหบริการ (SERVQUAL) สามารถแบงมิติไดเปน 5 มิติหลัก ดังนี้ มิติที่ 1 
ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) มิติที่ 2 ความเช่ือถือไววางใจได (Reliability) มิติที่3 การตอบสนองตอลูกคา 
(Responsiveness) มิติที่ 4 การใหความเช่ือมันตอลูกคา (Assurance) มิติที่ 5 การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากร คือ ผูโดยสารทีใ่ชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ที่เลือกเดินทางภายในประเทศจากทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองในเดือนธันวาคมคม พ.ศ. 2559 ไมสามารถระบุจํานวนที่แนชัดไดแตอางอิงดวยการคํานวณจาก
จํานวนที่นั่งทั้งหมดบนเคร่ือง และจํานวนผูโดยสารจริงที่เดินทางในชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว สุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ไดจํานวน 326 คน โดยวิธีเปดตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970)  
ใชวิธีการแจกแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 สวน ดังนี ้
   ตอนที ่1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ความถ่ี รายได 
   ตอนที ่2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน
ตนทุนตํ่า 
   ตอนที ่3 ขอเสนอแนะ 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
   1. กําหนดโครงสรางและเนื้อหาของเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 
   2. ศึกษาคนควาขอมูล เพื่อสรางขอคําถามจากวรรณกรรมที่เก่ียวของ เอกสาร บทความ และ
ผลงานวิจัยอื่นๆ 
   3. สรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอตามกรอบแนวคิด และสรางขอคําถามยอยตามประเด็น
ที่ศึกษาและนําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
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  ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน  
3 ทาน ทําการพิจารณาตรวจสอบ และเพื่อหาความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา ไดคา (Item Objective 
Congruence Index: IOC) เทากับ 0.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ดวยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ผูศึกษา
นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางในที่นี ้คือ ผูโดยสารสายการบินไทยสมายล ที่เลือกเดินทางภายใน 
ประเทศจากทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดไป
ทดสอบความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบัค พบวาคาความเช่ือม่ันที่ไดเทากับ 0.72 แบบสอบถามมีความเช่ือม่ันสูง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวมรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
   1. ดําเนินการเก็บขอมูลผูโดยสารสายการบินตนทุนตํ่า ที่เลือกเดินทางภายในประเทศจาก 
ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 326 คน 
   2. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืน จํานวน 326 ฉบับ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ใชวิธีวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถ่ี (f) และคารอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอขอมูลในแบบตาราง ประกอบคําอธิบายขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูโดยสารที่ตัดสินใจใชบริการสายการบินไทยตนทุนตํ่า 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ไดจากการวิจัยใชการวิเคราะหผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก คาความถ่ี (f) 
คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ANOVA แลวนําเสนอขอมูลแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลสวนบุคคล 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงเปนเพศชาย 
จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 43.30 สวนใหญมีอายุตํ่ากวา 18 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมา
เปนอายุ 19-28 ป จํานวน 53 คิดเปนรอยละ 16.40 และอายุ 29-38 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 15.30 ตามลําดับ 
มีสถานภาพสมรส จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนสถานภาพโสด จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 
46.30 และสถานภาพหยาราง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.70 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 168 คน คิดเปน
รอยละ 51.50 ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 36.50 และระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.90 มีความถ่ีในการใชบริการสายการบิน 2-5 คร้ัง/ป จํานวน 189 คน 
คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมาเปนจํานวน 6-10 คร้ัง/ป คิดเปนรอยละ 16.60 และ 11 คร้ัง ขึ้นไป จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 12.90 ตามลําดับ มีรายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมาเปนรายไดตอเดือน 
20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.10 และรายได 30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.20 ตามลําดับ จาก
ผลการวิจัยจะเห็นวาผูโดยสารสายการบินตนทุนตํ่าสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงมีอายุตํ่ากวา 18 ป มีสถานภาพสมรสแลว 
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อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยใชบริการสายการบินโดยเฉล่ีย 2-5 คร้ัง/ป ซ่ึงมีรายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 
บาท ซ่ึงสงผลทําใหปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริม
การขายเปนเหตุผลที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า 
 
 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนต่ํา ดานผลิตภัณฑ และการบริการ 
 
ตาราง 1 - 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1. ความสะดวกสบายของที่นั่ง ในหองโดยสาร 3.23 1.13 ปานกลาง 
2. ความตรงตอเวลาในการใหบริการตามตารางการบินตารางการบิน 3.13 1.47 ปานกลาง 
3. ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 3.12 1.20 ปานกลาง 
4. คุณภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน ไดแก หองน้ํา จอภาพ
แสดงเสนทางการบิน 3.07 1.13 ปานกลาง 

5. ความหลากหลายของเสนทางการบิน 3.04 1.13 ปานกลาง 
6. ระบบบันเทิงบนเคร่ืองบิน เชน ระบบสัญญาณ wifi 2.85 1.13 ปานกลาง 
7. ความหลากหลายของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.88 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.04 1.19 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 1 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.04 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบินตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ ความสะดวกสบายของที่นั่ง
ในหองโดยสาร คาเฉล่ีย 3.23 
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ตาราง 2 - 
 

ปจจัยดานราคา 
ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมของบัตรโดยสารช้ันประหยัด 3.97 1.12 มาก 
2. ความเหมาะสมบัตรโดยสารในกรณีจองลวงหนา 3.94 1.13 มาก 
3. ความเหมาะสมบัตรโดยสารในกรณีขอเสนอพิเศษ 3.83 1.10 มาก 
4. ความเหมาะสมของบัตรโดยสารช้ันธุรกิจ 3.83 1.15 นอย 
5. ความเหมาะสมบัตรโดยสารในกรณีซ้ือเรงดวนที่ทาอากาศยาน 2.39 0.93 นอย 

รวม 3.34 1.09 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 2 พบวา ปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.34 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบินตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ ความเหมาะสมของบัตรโดยสารช้ันประหยัด 
คาเฉล่ีย 3.97 
 
ตาราง 3 - 
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผลการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1. ความสะดวกในการติดตอสอบถาม 3.21 1.05 ปานกลาง 
2. ความสะดวกในการจองบัตรโดยสาร 2.95 1.09 ปานกลาง 
3. ความหลากหลายของชองทางในการจองบัตรโดยสาร 2.90 0.90 ปานกลาง 
4. ความสะดวกในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของสายการบิน 2.88 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.86 0.98 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 3 พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.98 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบินตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ ความสะดวกในการติดตอ
สอบถาม คาเฉล่ีย 3.21 
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ตาราง 4 - 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด X  S.D. ระดับ 
การตัดสินใจ 

1. การนําเสนอขอมูลความปลอดภัยทางการบิน 3.19 0.85 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาของการสงเสริมการขาย 3.13 0.81 ปานกลาง 
3. การใหขอมูลของพนักงานขาย 3.09 0.96 ปานกลาง 
4. ความหลากหลายในการสงเสริมการขาย 3.01 0.88 ปานกลาง 
5. การกําหนดราคาบัตรโดยสารขั้นตํ่าในรอบเดือน 2.93 0.96 ปานกลาง 
6.การใชคูปองสวนลด 2.90 1.02 ปานกลาง 
7. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ 2.90 0.94 ปานกลาง 
8. ความเหมาะสมในการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน 2.83 1.02 ปานกลาง 
9. ความเหมาะสมในการโฆษณาผานส่ือ 2.90 0.93 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.93 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4 พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.97 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบินตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ การนําเสนอขอมูลความ
ปลอดภัยทางการบิน คาเฉล่ีย 3.19 
 
ตาราง 5 - 
 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน X  S.D. ระดับ 
การตัดสินใจ 

1. การใหความชวยเหลือของพนักงาน 3.66 0.82 มาก 
2. ความเต็มใจและการมีรอยย้ิมของพนักงานใหบริการ 3.65 0.76 มาก 
3. ความเช่ียวชาญในการใหบริการของพนักงาน 3.50 0.73 มาก 
4. ความออนนอมในการใหบริการ 3.38 0.80 ปานกลาง 
5. ความกระตือรือรนของพนักงานในการใหบริการ 3.33 0.76 ปานกลาง 

รวม 2.90 1.02 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 5 พบวา ปจจัยดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบินตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ การใหความชวยเหลือของพนักงาน คาเฉล่ีย 3.66 
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ตาราง 6 - 
 

ปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอ X  S.D. ระดับ 
การตัดสินใจ 

1. สีของสายการบินเปนที่นาจดจํา 3.41 0.79 มาก 
2. พนกังานตอนรับบนเคร่ืองบินแตงกายสุภาพเรียบรอย 3.21 0.80 ปานกลาง 
3. โลโกของสายการบินเปนที่นาจดจํา 3.04 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.75 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 6 พบวา ปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.22 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบินตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ สีของสายการบินเปนที่
นาจดจํา คาเฉล่ีย 3.41 
 
ตาราง 7 - 
 

ปจจัยดานกระบวนการ X  S.D. ระดับ 
การตัดสินใจ 

1. ความสามารถของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในการอธิบายระบบ
รักษาความปลอดภัย 3.50 0.73 มาก 

2. การประสานงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินและพนักงานภาคพื้น 3.49 0.59 มาก 
รวม 3.49 0.66 มาก 

 
 จากตาราง 7 พบวา ปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีผลตอการตัดสินใจใชสายการบนิตนทุนตํ่ามากที่สุด คือ ความสามารถของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน
ในการอธิบายระบบรักษาความปลอดภัย คาเฉล่ีย 3.50 
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ตาราง 8 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
 

การทดสอบสมมติฐานการศึกษา ปจจัยดานราคา 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ P 
2. ปจจัยดานราคา P 
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย P 
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด P 
5. ปจจัยดานบุคลากร X 
6. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ X 
7. ปจจัยดานกระบวนการ X 

ในภาพรวม P 
 
 จากตาราง 8 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา 
  1. จําแนกตามรายได พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด และในภาพรวม ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐาน ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่า ผูศึกษานําผลสรุปที่คนพบมาทําการสังเคราะหรวมกับผลงานวิจัยที่เก่ียวของและทฤษฎีที่เก่ียวของ
เพื่อยืนยันความสําคัญที่คนพบและเพื่อสังเคราะหความคิดเห็นของผูศึกษา โดยจําแนกเปนรายดาน ดังนี ้
  1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ความสะดวกสบายของที่นั่งในหองโดยสาร อยูในระดับปานกลาง และความ
ตรงตอเวลาในการใหบริการตามตารางการบิน สอดคลองกับแนวคิดของ กันแกว  กรรนภัทร (2555) ไดทําการศึกษา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน ซ่ึงพบวาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชสาย
การบินกลุมตัวอยางใหความสําคัญ ไดแก ปจจัยทางดานความปลอดภัย ตารางบินที่มีใหเลือกหลายเที่ยวบิน ที่นั่งที่
กวางขวางสะดวกสบาย ราคาที่เหมาะสมกับเสนทางบิน การสงมอบสัมภาระที่รวดเร็ว ความสะดวกในการจองต๋ัว
โดยสาร ความสุภาพเรียบรอย และความเปนมืออาชีพของพนักงานในการแกไขปญหา 
  2. ดานราคา พบวา ความคุมคาของราคาบัตรโดยสาร อยูในระดับมากที่สุด และความเหมาะสม
ของคาธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ วรนุช  วรพิพัฒน (2556)  
ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูโดยสาร สายการบินบางกอกแอรเวยส เสนทางเชียงใหม-กรุงเทพ 
เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูโดยสาร สายการบินบางกอกแอรเวย เสนทางเชียงใหม-กรุงเทพ ซ่ึงพบวา
ดานราคาผูใชบริการเห็นวาอัตราคาโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับการบริการที่ไดรับ และมีอัตราคาบัตรโดยสาร
ที่ชัดเจน 
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  3. ดานการจัดจําหนาย พบวา ความสะดวกในการติดตอสอบถาม อยูในระดับปานกลาง และความ
สะดวกในการจองบัตรโดยสาร อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ ศิวัตรา  พิพัฒนไชยศิริ (2555) ไดศึกษา 
“ปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า เสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทยที่เคยใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํ่าและเปนผูตัดสินใจดวยตัวเอง” จากการศึกษาไดพบวา ปจจัยความสะดวกที่ผูโดยสาร สามารถซ้ือบัตรโดยสาร
ผานทางเว็บไซตไดเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การนําเสนอขอมูลความปลอดภัยทางการบิน อยูในระดับปานกลาง 
และมีความเหมาะสมของระยะเวลาของการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ ศิวัตรา  
พิพัฒนไชยศิริ (2555) ไดศึกษา “ปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า เสนทางภายในประเทศของผูโดยสาร
ชาวไทยที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าและเปนผูตัดสินใจดวยตัวเอง” จากการศึกษาพบวา โดยช่ือเสียงดีดาน
ความปลอดภัยเปนปจจัยที่ไดรับความสําคัญมากที่สุด 
  5. ดานบุคคลหรือพนักงาน พบวา การใหความชวยเหลือของพนักงาน อยูในระดับมาก และความ
เต็มใจและการมีรอยย้ิมของพนักงานใหบริการอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ รัฐนันท  พุกภักดี (2557)  
ไดศึกษา “ความพึงพอใจของผูใชบริการชาวไทยที่มีตอสายการบินไทย” จากการศึกษาพบวา กระบวนการจัดการมี
คาเฉล่ียดานการใหบริการการชวยเหลือตลอดการเดินทาง (Assistant Service) สูงสุด ความพึงพอใจ สวนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ สายการบินไทย 
  6. ดานปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอ พบวา สีของสายการบินเปนที่นาจดจํา อยูในระดับมาก 
และพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินแตงกายสุภาพเรียบรอยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ สมหญิง  
เปยมฤทัย (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักงานสรรพสามิตพื้นทีตราด สาขาเมืองตราด 
ในดานการบริการ ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด มีประสิทธิภาพ
การใหบริการ ดานการบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด มีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ทานพอใจในบริการที่พนักงานแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณในดานบุคลากรที่
เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ ยังมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากการแตงกายของพนักงานที่ใหบริการถือเปน
ดานแรกที่ลูกคาจะเห็นได เปนภาพลักษณที่ดีเหมาะแกการจดจํา และกลับมาใชบริการอีก 
  7. ดานกระบวนการ พบวา ความสามารถของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในการอธิบายระบบรักษา
ความปลอดภัย อยูในระดับมาก และพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินแตงกายสุภาพเรียบรอยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
รฐา  ดุริยางกูร ไดทําการศึกษาทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตอการ
นําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงาน พบวา ความต้ังใจตรวจสอบความพรอมดานความปลอดภัยของผูโดยสาร
กอนการปฏิบัติการบิน อยูในระดับมากที่สุด และการตรวจสอบคุณภาพอาหารกอนการใหบริการอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการศกึษา 
  การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน
ตนทุนตํ่า จําแนกเปนรายดาน ดังนี ้
   1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ความสะดวกสบายของที่นั่งในหองโดยสาร เปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับสารการบินอื่นๆ ที่ใหบริการในสนามบินดอนเมือง เชน 
สายการบินไทยแอรเอเซีย สายการบินนกแอรมีที่นั่งพิเศษที่เรียกวา นกพลัส เปนที่นั่งแบบก่ึงบัตรโดยสารช้ันธุรกิจ  
แตสายการบินไทยแอรเอเชียเปนที่นั่งแบบ Hot Seat ซ่ึงเปนที่นั่งแบบปกติเหมือนกันกับของ บัตรโดยสารช้ันประหยัด 
เพียงแตที่นั่งนั้นไดจัดอยูในตําแหนงที่เปนที่นิยมและสะดวกของผูโดยสารที่ใชในการเดินทางเทานั้น แตที่นั่งพิเศษ
แบบ นกพลัส นั้นไดดัดแปลงที่นั่งของบัตรโดยสารช้ันธุรกิจ ซ่ึงที่นั่งนั้นจะมีความสะดวกสบายและกวางขวางมากกวา
ของสายการบินโลวคอสอื่นๆ 
   2. ดานราคา พบวา พบวาความคุมคาของราคาบัตรโดยสาร เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจใช
บริการสายการบินตนทุนตํ่า ดังนั้น สายการบินตนทุนตํ่าควรจะใหความสําคัญในการต้ังราคาที่ทําใหผูโดยสารรูสึกคุมคา
กับราคาที่จายไป โดยไมจําเปนที่ตองต้ังราคาใหตํ่าที่สุด เพราะสายการบินตนทุนตํ่าถือวาเปนสายการบินแบบ พรีเม่ียม 
โลวคอสแอรไลน ตัวอยางเชน นกพลัส เปนต๋ัวโดยสารช้ันพรีเม่ียมและมีราคาสูงสุดของบริษัท แตที่นั่งของนกพลัส จะมี
ขนาดใหญกวาและตําแหนงที่นั่งที่สะดวกสบายในการขึ้นลงเคร่ืองบินมากกวา คือ อยูบริเวณดานหนาของเคร่ืองบิน 
อีกทั้งผูโดยสารจะสามารถขนสัมภาระไดมากกวาต๋ัวโดยสารประเภทอื่นที่ 30 กิโลกรัม นอกจากนั้น ตนทุนตํ่ายังให
บริการหนังสือพิมพและอาหารวางโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 
   3. ดานการจัดจําหนาย พบวา ความสะดวกในการติดตอสอบถาม เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจ
ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ดังนั้น สายการบินตนทุนตํ่าควรพัฒนาระบบการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
สอบถามขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนการแนะนําขอมูลในการจองบัตรโดยสาร การสํารองที่นั่ง และการสงเสริมการขาย
ในแตละชวงเวลาของทางบริษัท เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและเพิ่มชองทางในการเขาถึงผูโดยสารไดมากขึ้น
อีกดวย 
   4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การนําเสนอขอมูลความปลอดภัยทางการบิน เปนปจจัยหลัก
ในการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ดังนั้น สายการบินตนทุนตํ่าควรจะมีการจัดโปรแกรมสงเสริมการตลาด
โดยเนนการใหขอมูลในดานความปลอดภัยทางการบิน เพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูโดยสารที่ใชบริการเปน
ประจําอยูแลว และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูที่สนใจจะมาใชบริการเพิ่มอีกดวย 
   5. ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน พบวา การใหความชวยเหลือของพนักงาน เปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจใชบริการสายการบนิตนทุนตํ่า ดังนั้น สายการบินตนทุนตํ่าควรจะมีการพัฒนาบุคลากรในการใหบริการของ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินใหดีมากย่ิงขึ้น เชน เพิ่มเติมการอบรมในดานการบริการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน หรือ
กรณีฉุกเฉิน การใชภาษา ระดับความปลอดภัย เปนตน 
   6. ดานปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอ พบวา สีของสายการบินเปนที่นาจดจํา ดังนั้น สาย
การบินตนทุนตํ่า ควรจะมีการพัฒนาดานความสวยงามของสีและโลโกใหดีขึ้น ตัวอยางเชน การนําเอาธีมของสีและ 
โลโกที่ออกแบบมาใหดูเปนมิตร ความสดใส และจดจํางาย เพื่อเปนการเตือนความจําของผูโดยสาร วาหากนึกถึงสีเหลือง
หรือรูปนกจะทําใหนึกถึงสายการบินตนทุนตํ่าเปนอันดับแรก 
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   7. ดานกระบวนการ พบวา ความสามารถของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในการอธิบายระบบ
รักษาความปลอดภัย เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ดังนั้น สายการบินตนทุนตํ่าควรจะ
มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอบรมพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน โดยเนนการอธิบายระบบรักษาความปลอดภัย
บนเคร่ืองบินใหมากขึ้นทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่มีความสําคัญดวย เนื่องจากหากมีกรณีฉุกเฉิน 
ผูโดยสารสามารถทําตามขั้นตอนในเบื้องตนไดอยางถูกตอง และไมกอใหเกิดความวุนวายบนเคร่ืองบิน เปนตน 
 ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 
  จากการศึกษาคร้ังนี ้ผูศึกษานําส่ิงที่คนพบมาสรางเปนหัวขอสําหรับการศึกษาคร้ังตอไปเพื่อเปนการ
สรางประโยชนในเชิงการตอยอดทางวิชาการ สําหรับผูที่สนใจหรือนักศึกษาที่สนใจในการทําการวิจัยหรือสรางผลงาน
วิชาการสําหรับผูสนใจ เพื่อเสริมสรางปญญาและทักษะเชิงวิชาการ โดยผูศึกษาไดสรางหัวขอสําหรับใชในการวิจัย
หรือศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 
   1. ควรทําการศึกษาโดยมีการเปรียบเทียบกับการใหบริการที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทย 
เพื่อที่จะไดทราบวาผูโดยสารที่ใชบริการระหวางสนามบินตางๆ ภายในประเทศ ไมวาจะเปนสนามบินภูเก็ต เชียงใหม 
และสนามบินดอนเมืองของสายการบินตนทุนตํ่า เปนผูโดยสารที่มีความตองการเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง 
   2. ควรทําการศึกษาผูโดยสารชาวตางชาติที่มาใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า เพื่อที่จะทําการ
เปรียบเทียบกับผูโดยสารชาวไทยที่ไดทําการศึกษาไปแลว 
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NBUS081: ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง
แบบส่งถึงท่ีในจังหวัดนนทบุรี 
MARKETING FACTORS RELATING TO BEHAVIORAL DECISION MAKING ON PURCHASING 
PACKED RICE IN NONTHABURI PROVINCE 
 
รัชพล  ธนกาศพาณิชย์ 1   ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย 2 
1 นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องค์การคลังสินค้า 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นประชากร อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มท างานและสามารถเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงได้ด้วยตนเอง 
โดยท าการจ าแนกแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) 
 ผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกซื้อข้าวหอมมะลิตรามาบุญครองเป็นหลักมีปริมาณขนาด 5 กิโลกรัม มีความถี่ในการซื้อ
ข้าวสาร 1 ครั้ง/เดือน เลือกซื้อตามดิสเคาต์สโตร์ เช่น โลตัส บิ๊กซี โดยราคาเฉล่ีย 31-40 บาท/กิโลกรัม และความต้องการ
ให้มีการส่งมอบบริการข้าวสารบรรจุถุงแบบถึงที่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก และสะดวกให้ส่ง
มอบข้าวสารในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 8.00-10.00 น. ตลอดจนการบริการต้องการได้รับฟรีค่าจัดส่ง และมีการแจ้ง SMS 
แจ้งตอนจัดส่ง 
 ส่วนปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการส่งมอบบริการ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านกระบวนการส่งมอบบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ข้าวสารบรรจุถุง 
 
Abstract 
 Research on marketing factors that are correlated with the decision to buy rice for delivery in 
Nonthaburi province. The purpose is to study the decision to buy rice for delivery The sample of the population 
aged 20 years and over is due to start early and be able to buy rice by themselves. The classification 
questionnaire of 400 people the statistics used were chi-square test 

737



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 The research respondents were mostly female, aged between 30-39 years education 
undergraduate career civil servants/state enterprise employees. Married the average income per month 
20001-30000 baht of respondents would buy rice brand MBK is the main content of 5 kg with a frequency 
of rice 1/month can buy discounted department store such as Tesco Lotus, Big. The average price of 31-
40 baht/kg, and the need to deliver the rice to that reason. Most want to ease And facilitate the delivery of 
rice on Sunday at 8:00 to 10:00 pm., As well as services like free shipping and receive a notification SMS 
notification when shipment. 
 The factors include marketing, product, price, promotion and marketing. Personnel Carriers The 
process of service delivery The research found that The overall level. 
 The hypothesis testing found that the products, the price factor, factor boosting the market. The 
personnel carriers, service delivery process factors. Is associated with the buying behavior of the rice delivery 
in Nonthaburi province. statistically significance at .05 level, which is consistent with the hypothesis. 
 
Keywords: consumer behavior, marketing mix, Buying Decision, Packaged Rice 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้าที่ส่งออกส าคัญท ารายได้ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด 
จากสถานการณ์ตลาดโลกไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งออกที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรงกับประเทศคู่ค้า  
ที่ส าคัญ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม อินเดีย จีน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะโรงสีต่างๆ 
ที่ประสบปัญหาตลาดส่งออกข้าวที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จึงหันมาขยายตลาดข้าวในประเทศ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดภายในประเทศก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมากทั้งผู้ผลิตรายเดิมและผู้ผลิตรายใหม่ ซึ่งวิธีการท่ีนิยมท า
ก็คือ การท าข้าวสารบรรจุถุงโดยท าเครื่องหมายการค้าของตนเองเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด (ส านักบริหารการค้า
ธัญพืชและสินค้าข้อตกลง, กรมการค้าต่างประเทศ. 2549, พฤศจิกายน) 
 ปัจจุบันตลาดข้าวภายในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งมูลค่าตลาดข้าวสารบรรจุถุงในปี 2558 มีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท เติบโตในอัตรา
ร้อยละ 5 ทุกปี ผู้ประกอบการหลายรายมีการท าตลาด มีการพัฒนารูปแบบข้าวสารบรรจุถุง และมีการสร้างความแตกต่าง
ระหว่างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และคุณค่าที่ได้รับ
จากผลิตภัณฑ์ข้าวถุงไว้อยู่ แต่ด้วยน้ าหนักที่ยังคงมีปริมาณมากอยู่ท าให้ผู้บริโภคต้องแบบรับภาระในการถือ อีกทั้งยัง
ต้องเสียเวลาไปต่อคิว ตลอดจนสถานที่ซื้อไม่เอื้ออ านวยความสะดวกโดยการจ าหน่ายข้าวถุงภายในประเทศ สามารถ
แบ่งชนิดข้าวออกเป็น 3 ชนิดหลัก คือ ข้าวสารเจ้า มีปริมาณ 1.57 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ มีปริมาณ 0.47 ล้านตัน และ
ข้าวเหนียว มีปริมาณ 0.85 ล้านตัน โดยราคาข้าวสารหอมมะลิ 100% บรรจุถุง 5 กก. มีราคาขายเฉล่ีย 229 บาท/ถุง 
และราคาข้าวขาว 5% บรรจุถุง 5 กก.มีราคาขายเฉล่ีย 109 บาท/ถุง 
 ส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยไม่ได้น าด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพมาประมวลผลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เนื่องจากด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้วิจัยไม่ได้เน้นถึงท าเลที่ตั้ง
ในการวางขายสินค้า แต่เป็นการส่ังซื้อตามค าส่ังลูกค้าแล้วน าไปส่ง ส่วนด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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เนื่องจากแค่อยากทราบความต้องการในการส่งมอบบริการเป็นหลัก ไม่ได้มีการสร้างสภาพแวดล้อม การออกแบบจึง
ยังไม่ใช่คุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดผลซึ่งไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการซื้อข้าวสารแบบบริการส่งถึงที่ 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารแบบ
ส่งถึงที่ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้จ าหน่ายข้าวสารได้รับว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจอย่างไร และอะไรที่
ผู้บริโภคต้องการในการส่งข้าวสารแบบถึงที่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารแบบส่งถึงที่โดยจ าแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล 
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ข้าวสารแบบส่งถึงที่โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อข้าวสาร 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในจังหวัดนนทบุรี 
 2. ปัจจัยทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการส่งมอบบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกับการซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ใน
จังหวัดนนทบุร ี
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพศชาย
และเพศหญิง 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี โดย
เก็บข้อมูลด้วยวิธีใช้การสุ่มตัวอย่าง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มท างานและสามารถเลือกซื้อข้าวสาร
บรรจุถุงได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลจ านวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 1,173,870 คน (ส านักงานสถิติจังหวัด
นนทบุรี. 2557) ดังนั้น จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ Taro Yamane โดยยอมให้มีค่าความเคล่ือนได้ 
5% และความเชื่อมั่นที่ 95% และก าหนดความมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 (สุทธนู ศรีไสย์. 2551) จะได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 
  3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยทางการตลาด 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อข้าวสาร 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการซื้อข้าวสาร 
1.   ตราสินค้า 
2.   เหตุผลที่เลือกตราสินคา้ 
3.   เลือกรับประทานชนิดขา้วสาร 
4.   ปริมาณในการซื้อ 
5.   วัตถุประสงคใ์นการซื้อ 
6.   บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 
7.   ความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง 
8.   สถานท่ีซื้อข้าวสารเป็นประจ า 
9.   ระดับราคาที่ซื้อข้าวสารบรรจุถุง 
10. บริการส่งขา้วสารถึงทีด่้วยเหตุผล 
11. ช่วงวันท่ีสะดวกสง่มอบสินคา้ 
12. ช่วงเวลาที่สะดวกส่งมอบสินค้า 
13. เลือกบริการท่ีต้องการตดิต่อส่งมอบ 
14. บริการท่ีต้องการได้รับจากการส่งข้าวสาร 
(พูนศักดิ์  ริ้วทอง. 2550) 

ลักษณะสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพสมรส 
6. รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4. ด้านบุคลากร 
5. ด้านกระบวนการส่งมอบบริการ 
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน;์ และคณะ. 2550) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ แบบสอบถาม (Ouestionnaires) การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระท าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน าการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธี จากนั้นน า
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้น าไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการส่งมอบบริการ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกรับประทานข้าวตรามาบุญครอง เหตุผลที่เลือกตราสินค้านั้นเพราะต้องการ คุณภาพ ส่วนใหญ่เลือก
รับประทานเป็นข้าวหอมมะลิ เลือกซื้อขนาด 5 กิโลกรัม โดยมีการตัดสินใจซื้อข้าวสารด้วยตัวเอง มีความถี่ ในการซื้อ  
1 ครั้ง/เดือน เลือกซื้อตามสถานท่ีดิสเคาต์สโตร์ เช่น โลตัส บิ๊กซี ในราคา 31-40 บาท/กิโลกรัม และความต้องการให้มี
การส่งมอบบริการข้าวสารบรรจุถุงแบบถึงที่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก และสะดวกให้ส่งมอบ
ข้าวสารในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 8.00-10.00 น. ตลอดจนการบริการต้องการได้รับฟรีค่าจัดส่ง และมีการแจ้ง SMS 
แจ้งตอนจัดส่ง 
 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงมากที่สุด 
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ตาราง 1 การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้าน
รายได้เฉล่ียกับพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ 

 

ล าดับที ่ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้
ทดสอบ 

sig 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อข้าวสารบรรจถุุงแบบส่งถงึที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ท่านเลือกตราสินค้า Chi-Square .000 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับปัจจุบนัท่านเลือกรับประทาน

ข้าวชนิดใด Chi-Square .000 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับท่านซือ้ข้าวสารขนาด

ปริมาณเทา่ใดต่อครัง้ Chi-Square .000 สอดคลอ้ง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีมีส่วนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อข้าวสาร Chi-Square .001 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับสถานที่ในการซื้อข้าวบรรจุถงุ

ของท่าน Chi-Square 0.004 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับระดับราคาทีซ่ื้อข้าวสาร 

บรรจุถุงเมื่อเทยีบน้ าหนักต่อกิโลกรัม Chi-Square .000 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณต้องการให้มีบริการส่ง

ข้าวสารบรรจถุุงแบบถึงที่ดว้ยเหตุผลอะไร Chi-Square  .033 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับชว่งวันที่สะดวกส่งมอบสินค้า Chi-Square .049 สอดคล้อง 
 รายได้ มีความสัมพันธ์กับบริการที่ท่านต้องการได้รับ

จากการส่งขา้วสาร Chi-Square .000 สอดคล้อง 

 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง
แบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
   สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพของข้าวสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปัจจัยทางด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขายด้วยการให้ส่วนลด 
หรือส่วนลดทันทีเมื่อซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัด
นนทบุร ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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   สมมติฐานข้อท่ี 2.4 ปัจจัยทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่พนักงานขาย และมารยาท
ของพนักงานส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   สมมติฐานข้อที่ 2.5 ปัจจัยทางด้านกระบวนการการส่งมอบบริการ ความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
ตาราง 2 การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวสาร

บรรจุถุงแบบส่งถึงที่ 
 

ล าดับที ่ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้
ทดสอบ 

sig 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ปัจจัยทางดา้นผลิตภัณฑ ์    
 คุณภาพของขา้วสาร. มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจถุุงแบบส่งถึงทีใ่นเขตจังหวัด
นนทบุร ี Chi-Square .000* สอดคล้อง 

2 ปัจจัยทางดา้นราคา    
 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถงึที่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี Chi-Square .005* สอดคล้อง 

3 ปัจจัยทางดา้นการส่งเสริมการตลาด    
 การส่งเสริมการขายดว้ยการให้ส่วนลด หรือส่วนลด

ทันทีเมื่อซื้อสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจถุุงแบบส่งถึงทีใ่นเขตจังหวัด
นนทบุร ี Chi-Square .025* สอดคล้อง 

4 ปัจจัยทางดา้นบุคลากรผู้ให้บริการ    
 ความเอาใจใส่พนักงานขาย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถงึที่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี Chi-Square .010* สอดคล้อง 

 มารยาทของพนักงานส่งสินค้า มคีวามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถงึที่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี Chi-Square .012* สอดคล้อง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้
ทดสอบ 

sig 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

5 ปัจจัยทางดา้นกระบวนการการส่งมอบบริการ    
 ความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถงึที่
ในเขตจังหวัดนนทบุรี Chi-Square .043 สอดคล้อง 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุง
แบบส่งถึงที่ในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ น ามาอภิปราย ดังนี ้
  1. จากผลการวิจัยข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ในจังหวัด
นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย จินตนา  
เพชรพงศ์ (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 30-39 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อข้าวสารแบบส่งถึงที่ใน
เขตจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการแบ่งเป็น  5 ส่วน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ ์(Product) ด้านราคา (Price) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) 
ด้านกระบวนการส่งมอบบริการ (Process) โดยสามารถอธิบายและจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
   2.1 ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคได้ค านึกถึงคุณภาพของข้าวสาร ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี  ทองสุข 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมาก โดยการมีภาชนะบรรจุระบุการรับรองมาตรฐาน มีสินค้าหลายชนิดให้เลือกและข้าวคุณภาพดี ซึ่งสอดคล้อง
กับ นันทวัชร์  สัตโยภาส (2550) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อข้าวสารบรรจุถุงในเมืองเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของข้าวสาร และการมีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพของข้าวสารมากที่สุด 
   2.2 ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา (Price) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคได้ค านึกถึงราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา  ร่มไทรทอง (2551) 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของผู้บริโภคจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคจังหวัดปทุมธานีมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   2.3 ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคได้ค านึกถึงการส่งเสริมการขายด้วยการให้ส่วนลด หรือรับส่วนลดทันทีเมื่อ
ซื้อสินค้า ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
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การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคข้าวกล้องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผลงานวิจัยพบ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดในการซื้อและบริโภค
ข้าวกล้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   2.4 ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคได้ค านึกถึงความเอาใจใส่พนักงานขาย มารยาทพนักงานขาย ซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของของ วรุตม์  ประไพพักตร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องครัวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ผลงานวิจัยพบ ผู้บริโภคเห็นด้วยในระดับมากต่อการใช้ปัจจัยด้านบุคคลโดยเฉพาะการที่พนักงานให้ความสนใจและมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาดี มีความรู้ สามารถแนะน าบริการเรื่อง
การใช้เครื่องครัว และการแต่งกายเหมาะสม สุภาพดี 
   2.5 ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการส่งมอบบริการ (Process) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคได้ค านึกถึงความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรุตม์  ประไพพักตร ์(2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องครัวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลงานวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วย
ในระดับมากต่อการใช้ปัจจัยด้านกระบวนการ 
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้าวสาร ดังนั้น ผู้ประกอบการควร
เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของข้าวสารให้เป็นไปตามที่มาตรฐานท่ีก าหนด 
 2. กลยุทธ์ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรเน้นในเรื่องของราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ เป็นหลัก 
 3. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการขายด้วยการให้ส่วนลด 
หรือส่วนลดทันทีเมื่อซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเน้นในเรื่องการให้ส่วนลด หรือจัดกิจกรรมการลด แลก แจก แถม 
อย่างต่อเนื่อง 
 4. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความเอาใจใส่ของพนักงานขาย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรเน้นในเรื่องการให้พนักงานมีความรอบรู้เกี่ยวกับสินค้าให้มากมีการอบรม เพื่อตอบค าถามลูกค้าเมื่อ
เกิดข้อสงสัย ตลอดจนต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพ 
 5. ด้านกระบวนการส่งมอบบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเน้นในการตรงต่อเวลาให้มาก การจัดส่งต้องเป็นไปตามวันเวลาและสถานท่ีลูกค้าก าหนด 
 6. เพื่อเป็นการรับรูว้่าการบริการส่งข้าวสารบรรจุถุงแบบส่งถึงที่ผู้ใช้บริการมีความคิด ทัศนคติ เป็นในแนว
ทิศทางใด มีความต้องการอย่างไร และอะไรเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกซื้อและใช้บริการ 
 7. หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน างานวิจัยที่ค้นพบน้ีไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์
อันสูงสุด และยังน าไปวางแผนทางธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าและให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพื่อให้รับรู้ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร และเพื่อเป็นการ
รับรู้ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด  เพื่อให้ได้เปรียบ
คู่แข่งขัน และน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจส่ง
ข้าวสารถึงที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และยังเป็นการช่วยในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลาย เนื่องจาก
ในแต่ละจังหวัดมีลักษณะประชากร และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน จะช่วยท าให้ทราบข้อมูลและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่แท้จริง 
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NBUS082: ปัจจัยที่มีต่อระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบิน
ต้นทุนต่ า 
FACTOR FORWARD PERCEPTION LEVEL OF AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIANS 
IN LOW COST AIRLINES 
 
นันท์ชนก  หาญตะคุ 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 2 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการ
บินต้นทุนต่ า 2) ระดับการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า และ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบ ารุง
อากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า จ านวน 197 คน จากจ านวนพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทั้งส้ิน 400 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์แบบ ANOVA 
 ผลของการศึกษาพบว่า พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ าที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกันท าให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีต่อการปฏิบัติติงานซ่อมบ ารุง
อากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ าที่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของช่างซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานสายการบินต้นทุนต่ าที่ต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัท และปัจจัยส่วน
บุคคลด้านประสบการณ์ท างานของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินต้นทุนต่ าต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อระดับการ
รับรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ าต้องท าการประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้
เกี่ยวกับระเบียบบริษัทและเร่งท าการพัฒนาระบบการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกให้ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานตระหนักถึง
ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง 
 
ค าส าคัญ: ระดับการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน สายการบินต้นทุนต่ า 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study: 1) the personal factors of Aircraft Maintenance 
Technician at low cost airlines; 2) the level of awareness of Aircraft Maintenance Technician at low cost 
airlines and 3) the personal factors influencing the awareness of Aircraft Maintenance Technician at low 
cost airlines. The researchers conducted a sampling from the group of aircraft maintenance technicians, 
namely Thai AirAsia, Nok Airlines and Thai Lion Air. The instrumentation used in data collection was a 
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questionnaire. The sample group was composed of 197 employees from the 400 employees working as 
aircraft maintenance and repair employees at low cost airlines. The statistics used in the data analysis 
were frequency, percentage, mean and Standard Deviation. Furthermore, the hypothesis testing was 
carried out with ANOVA. 
 According to the research findings, the aircraft maintenance and repair employees at low cost 
airlines with different personal factors had different opinions about the awareness of mechanics toward 
their performance of repairs and maintenance at low-cost airlines.  Nevertheless, the personal factor 
concerning the different educational attainments of the mechanic’s low-cost airlines did not influence the 
level of awareness of about company regulations.  Furthermore, personal factor concerning the different 
levels of work experience of the mechanics at low-cost airlines did not influence the level of awareness 
concerning safety management, the need of low-cost airlines to publicize issues concerning company 
policy and accelerate the development of training systems to foster conscientiousness among mechanics 
concerning the primary importance of safety. 
 
Keywords: Perception Level of Aircraft Maintenance Technician, Aircraft Maintenance Technician, low 
cost airlines 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันธุรกิจสายการบินในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนอากาศยานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้จ านวนอากาศยานที่ท าการบินภายในประเทศและที่บินเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังเห็นได้จากจ านวนของอากาศยานท่ีจดทะเบียนไทย (“HS” registration) 
อ้างอิงจากสถิติการจดทะเบียนอากาศยาน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559  มีจ านวนอากาศยานทั้งส้ิน 696 ล า โดย
แบ่งเป็นอากาศยานส่วนบุคคลจ านวน 273 ล า และอากาศยานพาณิชย์จ านวน 423 ล า (https://www.caat.or.th/th/ 
archives/20279) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต 
 จากสถิติดังกล่าวเมื่อจ าแนกจ านวนอากาศยานตามรายชื่อผู้ประกอบการสายการบินแล้วนั้น  พบว่า  
สายการบินที่มีจ านวนอากาศยานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สายการบินไทยมีจ านวนอากาศยานทั้งส้ิน 114 ล า 
รองลงมาคือ สายการบินแอร์เอเชีย 50 ล า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 34 ล า สายการบินนกแอร์ 33 ล าและสายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ 24 ล า ตามล าดับ (ข้อมูลจาก https://www.caat.or.th/th/archives/20279 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 
2559) ดังสถิติจ านวนอากาศมากที่สุด 5 อันดับแรกข้างต้นปรากฎสายการบินต้นทุนต่ า อยู่จ านวน 3 สายการบิน ได้แก่ 
สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการสายการบิน
ต้นทุนต่ ามีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกันเป็นอย่างมากและมีความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก
สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบค่อนข้างสูง 
 การท่ีจ านวนอากาศยานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั้นย่อมส่งผลถึงความต้องการของบุคคลากรด้านการ
บินด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักบิน ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน วิศวกรด้านการบิน ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ 
พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน รวมถึงพนักงานประกันคุณภาพด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน กล่าวคือ หากเปรียบ
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อากาศยานหรือเครื่องบินเสมือนร่างกายมนุษย์ นักบินก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเปรียบเสมือนเป็นหัวใจ ขณะที่ช่าง 
ซ่อมบ ารุงเครื่องบินก็คงเปรียบได้กับสมองของมนุษย์ ที่คอยดูแล ตรวจตราให้เครื่องยนต์กลไกทุกส่วนของอากาศยาน
หรือเครื่องบินสามารถท างานได้เต็มศักยภาพเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบัน
ปัญหาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นอาชีพที่ขาดแคลนและก าลังเป็นปัญหาที่แวดวงการบินของประเทศไทยก าลัง
เผชิญหน้า และส่อแววว่าอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหากไม่เร่งแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ท าให้ผู้ประกอบการสายการ
บินส่วนใหญ่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการปรับคุณสมบัติการรับสมัครช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อให้สามารถเปิด
โอกาสให้แรงงานในท้องตลาดสามารถสมัครและผ่านการคัดเข้ามาปฏิบัติงานได้เพื่อให้สามารถรองรับกับจ านวน
อากาศยานท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า 
 2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การรับรู้ หมายถึงกระบวนการ ทางความคิดและจิตใจของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิด ที่มีผลมาจาก กระบวนการรับและตีความส่ิงเร้าต่างๆ ที่มาสัมผัส ด้วยความแตกต่างกันทางด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล และประสบการณ์ที่ผ่านมาคนแต่ละคนจึงมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งการรับรู้จะส่งผลต่อพฤติกรรม 
ของบุคคลทีแ่สดงออกต่อการรับรู้ในส่ิงนั้นๆ 
 ระดับการรับรู้ หมายถึง ระดับการรับรู้การทางด้านกฎหมายการบินและข้อก าหนดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 ระเบียบบริษัท หมายถึง ข้อก าหนดด้านมาตรฐานการท างานในหน่วยงาน ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของบริษัทซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงาน หรือ ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 
 กฎหมายการบิน หมายถึง ข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2597 ข้อบังคับคณะกรรมการกรมการบินพลเรือน กฎกระทรวงคมนาคม ประกาศส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยหรือประกาศหรือข้อก าหนดต่างๆ ที่ออกภายใต้หน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือน 
 วิศวกรรมอากาศยาน หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมซ่อมบ ารุงรักษาดูแลอากาศยานของสายการบินนกแอร์ 
สายการบินไทยแอร์เอเซีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
 ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ซ่อมบ ารุงรักษาดูแลอากาศยานของสายการบินนกแอร์ 
สายการบินไทยแอร์เอเซีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
 ระบบการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเปล่ียน
เจตคติของบุคลากร และสามารถน าประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้
บรรลุความส าเร็จตามความต้องการขององค์การ 
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 การจัดการความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในการท างาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจาก
ความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) หมายถึง สายการบินที่มีต้นทุน ในการท าธุรกิจที่ต่ า ลักษณะ
ของการประกอบกิจการจะพยายามรักษาระดับต้นทุนไว้ไม่ให้สูงมาก เพื่อสามารถก าหนดราคาอัตราค่าโดยสารได้ต่ า 
เน้นปริมาณหรือการรับขนคนโดยสารให้ได้มากที่สุด และมีการขนส่งสินค้า มีการบริการอย่างเรียบง่าย ประหยัด  
และตัดบริการที่ไม่จ าเป็นออก เพื่อให้ลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุดในทีนี้หมายถึงสายการบินนกแอร์ 
สายการบินแอร์เอเซีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านซ่อมบ ารุง
อากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า ครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วธิีการเกบ็ข้อมูลเชงิปริมาณโดยมขีั้นตอนในการด าเนินการศึกษา 
ดังต่อไปนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร คือ พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานจ านวนทั้งหมด 400 คน (ที่มา: ข้อมูลโดยประมาณ
จากฝ่ายบุคคลบริษัทไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ เดือนสิงหาคม 2559) จาก
ช่างบริษัทไทยแอร์เอเชีย จ านวน 200 คน สายการบินนกแอร์ จ านวน 80 คน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จ านวน 
120 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างท าการคัดเลือกโดยอาศัยตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 196 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota sampling) คือ มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่เท่ากันเมื่อมีการ
แบ่งกลุ่มสายการบินแล้วได้ ดังนี ้
 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. ต าแหน่งงาน 
2. อาย ุ
3. ระดับการศกึษา 
4. ประสบการณ์ท างาน 
5. ระดับเงินเดือน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ระดับการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานด้าน 
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัท 
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบิน 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมอากาศยาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบการฝึกอบรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย 
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ตาราง 1 ข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 

หน่วยงาน จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ 
จ านวนประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1. สายการบินไทยแอร์เอเชีย 200   50 98 
2. สายการบินนกแอร์   80   20 39.2 ≈ 40 
3. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 120   30 58.8 ≈ 60 

รวม 400 100 197 

 
 เนื่องจาก สายการบินนกแอร์ ได้จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39.2 คน ผู้ศึกษาจึงใช้ประชากร 
40 คน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58.8 คน  ผู้ศึกษาจึงใช้ประชากร 60 
คน เพื่อสะดวกต่อผลการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่งงาน อายุ  
ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา และระดับเงินเดือน 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับการรับรู้ด้านการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานด้านซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ 
  ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ท าการพิจารณาตรวจสอบ และเพื่อหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการหาค่าดัชนีสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence index: IOC) โดยค่า IOC นั้นต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 โดยได้ค่าดัชนี
สอดคล้อง เท่ากับ 0.89 ซึ้งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยด าเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ส่งแบบสอบถามให้กับเสมียนของฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินนกแอร์ และนัดวันเก็บแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนภายใน 15 วัน 
   2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับคืนผู้ศึกษาจะ
ส่งแบบสอบถามให้ตอบอีกครั้งและนัดวันรับคืนด้วยตนเอง 
   3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ส่งคืนมาทุกฉบับเพื่อ
น าไปวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ANOVA ดังนี ้
  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
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   ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ ค่าความถี่  และค่าร้อยละ น าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบการบรรยาย 

   ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานโดยหาค่าเฉล่ีย  ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายพร้อมการวัดผลวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินต้นทุนต่ า ใช้การบรรยายสรุป
ข้อมูลเชิงพรรณนา 
  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
   สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือ ANOVA ซึ่งใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียในการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อการทดสอบ
สมมติฐานได้แก่ ต าแหน่งงาน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และระดับเงินเดือน โดยใช้ค่าสถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) โดยวิถีการทางสถิติ ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ Mechanic จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 93 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 ประสบการณ์
ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.59 และ 50,001 บาท เป็นต้นไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.50 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีต่อการปฏิบัติติงานซ่อม
บ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า ดังนี ้
 
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
 

การทดสอบสมมตุิฐานการศึกษา ล าดับที ่ S.D. ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1. ด้านความรู้เกีย่วกับระเบียบบริษัท 
2. ด้านความรู้เกีย่วกับกฎหมายการบิน 
3. ด้านความรู้เกีย่วกับวิศวกรรมอากาศยาน 
4. ด้านความรู้เกีย่วกับช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
5. ด้านความรู้เกีย่วกับระบบการฝึกอบรม 
6. ด้านความรู้เกีย่วกับการจัดการความปลอดภัย 

2 
5 
4 
1 
3 
6 

0.59 
0.66 
0.63 
0.86 
0.65 
0.64 

4.21 
4.03 
4.08 
4.39 
4.10 
4.02 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบิน
ต้นทุนต่ า พบว่า 

  1. ด้านความความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัท ใน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.59) 

โดยมีระดับความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.21) เท่ากับ 
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ระดับความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัทว่าด้วยวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.21) ตามล าดับ 

  2. ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบิน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.03 S.D. = 0.66) โดย

มี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Cargo permit) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.29) เป็น

ล าดับแรก ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดที่ส าคัญของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 อยู่ในระดับมาก ( = 

4.15) เป็นล าดับที่ 2 และความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของส านักงานการบินพลเรือน อยู่ในระดับมาก ( = 3.99) เป็น
ล าดับที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับประกาศของส านักงานการบินพลเรือนเรื่องการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การ

บูรณะและการดัดแปลง อยู่ในระดับมาก ( = 3.95) และความรู้เกี่ยวกบัประกาศของส านักงานการบินพลเรือนเรื่อง

การขอและการรับรองใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก (  = 3.92) และความรู้เกี่ยวกับประกาศของ
ส านักงานการบินพลเรือนเรื่อง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างประจ าอากาศยาน และสิทธิของผู้ถือใบอนุญาต

นายช่างประจ าอากาศยาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ตามล าดับ 

  3. ด้านความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมอากาศยาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. = 

0.63) โดยมีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์อากาศยานที่เพียงพอต่อการท างาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.13) เป็น

ล าดับแรกความรู้เกี่ยวกับการท างานของระบบอากาศยานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (  = 4.10) 

และความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างอากาศยานที่เพียงพอต่อการท างาน อยู่ ในระดับมาก ( = 4.06) และความรู้

เกี่ยวกับการท างานของส่วนประกอบของโครงสร้างอากาศยาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.04) ตามล าดับ 

  4. ด้านความรู้เกี่ยวกับช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.39, S.D. = 0.86) โดยมี

ความรู้เกี่ยวกับการเปิดคู่มือการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยานอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50) เป็นล าดับแรก 

รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรับรองการซ่อมตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 

4.38) ความรู้ในการใช้คู่มือการซ่อมอากาศยาน (AMM) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.37) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

แก้ไขข้อบกพร่องของระบบอากาศยานอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.37) ตามล าดับ ส่วนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการซ่อมอากาศยาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.35) เป็นล าดับสุดท้าย 

  5. ด้านความรู้เกี่ยวกับระบบการฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10) โดยมีความรู้

เกี่ยวกับการรับฝึกอบรมก่อนที่จะเริ่มท างานในต าแหน่งหน้าที่นั้นๆ อยู่ในระดับมาก (  = 4.18) เป็นล าดับแรก 

ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การท างานของตนเองก่อนท่ีจะท าการเริ่มงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) และความรู้เกี่ยวกับ

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.05) ตามล าดับ 

  6. ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.02) โดยมี

ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อยู่ในระดับมาก (  = 4.16) เป็น

ล าดับแรกความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัยตามคู่มือการซ่อมอากาศยาน อยู่ในระดับมาก (  = 3.97) 

และความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดการความปลอดภัยของฝ่ายช่าง อยู่ในระดับมาก (  = 
3.94) ตามล าดับ 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
 

การทดสอบสมมตุิฐานการศึกษา 
ต าแหน่ง
งาน 

อาย ุ
ระดับ

การศึกษา 
ประสบการณ์

ท างาน 
ระดับ
รายได ้

1. ด้านความรู้เกีย่วกับระเบียบบริษัท   X   
2. ด้านความรู้เกีย่วกับกฎหมายการบิน      
3. ด้านความรู้เกีย่วกับวิศวกรรมอากาศยาน      
4. ด้านความรู้เกีย่วกับช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน      
5. ด้านความรู้เกีย่วกับระบบการฝึกอบรม      
6. ด้านความรู้เกีย่วกับการจัดการความปลอดภัย    X  

รวม      
หมายเหตุ: X = ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
  = ความคิดเห็นแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุน
ต่ าครั้งนี้ผู้ศึกษาท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาใช้เพื่อการสนับสนุนข้อค้นพบเพื่อยืนยันความส าคัญที่
ค้นพบโดยอ้างความสอดคล้องและสังเคราะห์แนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อการอภิปราย ดังนี้ 
  ปัจจัยที่มีต่อระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า อายุ
ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน  
มีผลต่อระดับการรับรู้ของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ าซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุธาทิพย์  รองสวัสดิ์ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า การรับรู้เรื่องการ
จัดการความปลอดภัยในการท างานทั้ง 5 ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
  ระดับการรับรู้ของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินต้นทุนต่ า จากผลการศึกษานั้นโดยภาพรวม 
พบว่า ด้านความรู้ด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอยู่ในล าดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้ด้าน ระเบียบบริษัท 
ความรู้ด้านระบบการฝึกอบรม ความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้ด้านกฎหมายการบิน และความรู้ด้านการ
จัดการความปลอดภัย ตามล าดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวปรากฏว่าความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยอยู่ใน
ล าดับสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่สายการบินต้นทุนต่ าต้องเร่งท าการแก้ไขในการพัฒนาระบบการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกให้
ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานตระหนักถงึความปลอดภัยมาเป็นอันดบัหนึ่ง เนื่องการคมนาคมขนส่งทางอากาศนั้นในเรื่อง
ของความปลอดภัยเราไม่สามารถมองข้ามโดยเด็ดขาดเพราะความผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวสามารถก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตของผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเส้นทางการบินอาจจะได้รับ
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อันตรายเลวร้ายถึงขั้นกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนิดา บุญจันทร์ และจันทิมา เอกวงษ์ 
(2559) ศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานฝ่ายผลิตต่อการจัดการความปลอดภัยในการท างาน ของบริษัท ไดคุเระ 
(ไทยแลนด์) จ ากัดผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยใน
การท างานอยู่ ในระดับมากและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับมาก ส าหรับการศึกษาความ  
สัมพันธ์พบว่า การรับรู้การ จัดการความปลอดภัยในการท างานด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน และด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บริษัทควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานฝ่ายผลิตมีการรับรู้บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการความปลอดภัย ก ากับดูแลให้ พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการท างานอย่างเคร่งครัด และ
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท างานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
  อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และระดับเงินเดือนน้ันล้วนส่งผลต่อระดับการรับรู้ของช่าง
ซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการบินต้นทุนต่ า และผลการศึกษาดังกล่าวยังสามารถสรุปได้ว่าอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และระดับเงินเดือนนั้นส่งผลต่อระดับความรู้ด้านการซ่อมอากาศยานมากที่สุด ซึ่งความรู้ด้าน
การซ่อมบ ารุงอากาศยานดังกล่าวเป็นหัวใจหลักที่ใช้ในการท างานในซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อคงความสมควร
เดินอากาศอากาศยานและให้อากาศยานสามารถท าการบินได้อย่างปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐกานต์  
ตั้งวนาไพร (2554) ท าการศึกษาเรื่องระดับความรู้ของพนักงานต่อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ฝ่ายช่าง อู่ตะเภา บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งพบว่า อายุของพนักงานที่แตกต่างกันมีระดับ
ความรู้ที่แตกต่างกัน แต่วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานท่ีต่างกัน มีระดับความรู้ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ระดับเงินเดือนที่ได้จากการท างานนั้นเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้พนักงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานสายการ
บินต้นทุนต่ ามีระดับการรับรู้ด้านระเบียบบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มี
ระดับเงินเดือนตั้งแต่ 50,001 บาท เป็นต้นไปมีระดับการรับรู้ที่ดีที่สุด 
 2. สายการบินต้นทุนต่ าต้องเร่งท าการแก้ไขในการพัฒนาระบบการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกให้ช่างซ่อม
บ ารุงอากาศยานตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องการคมนาคมขนส่งทางอากาศนั้นในเรื่องของ
ความปลอดภัยเราไม่สามารถมองข้ามโดยเด็ดขาดเพราะความผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวสามารถก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตของผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเส้นทางการบินอาจจะได้รับ
อันตรายเลวร้ายถึงขั้นกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ 
 3. สายการบินต้นทุนต่ าควรจัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ซึ่งเป็น
หัวใจหลักในการท างานให้กับช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อให้ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานมีโอกาสได้ทบทวนความรู้
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานของกันและกันเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ป้องกันการหลงลืม และพัฒนาความรู้
ด้านเทคนิคของช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานต่อไป 
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NBUS083: สภาพ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอนุรักษ์
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
STATE, UTILIZATIONS, PROBLEMS AND NEEDS TO CONSERVE AND RESTORE OF 
HANSAI CONSERVATIONAL FOREST ARANYAPRATHET DISTRICT, SAKAEO PROVINCE 
 

บุญเรือง  เล้ียงรัตนชัยกุล 1   สุนทร ี จีนธรรม 2 
1, 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญ-
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3) ศึกษา
ปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 4 ) ศึกษา
ความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของประชาชนต าบลหันทราย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้น าชุมชน 5 คน ปราชญ์
ชุมชน 3 คน พระ 1 รูป ครู 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหันทราย 3 คน 
รวม 14 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการวิจัยดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แนวค าถาม
และแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาสภาพป่าอนุรักษ์หันทราย ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
0.74 2) แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับการศึกษาการใช้ประโยชน์จากอนุรักษ์หันทราย
ของประชาชน ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 3) แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับ
ศึกษาปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.76 และ 
4) แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของ
ประชาชนต าบลหันทราย ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพป่าอนุรักษ์หันทราย ป่าอนุรักษ์หันทรายหรือป่าพ่อหลวง มีเนื้อที่ท้ังหมด 3,630 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 
บ้านหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้งที่มีสภาพรกร้าง
และป่าเส่ือมโทรมจากการบุกรุกเข้าถือครองของประชาชนเพื่อท าประโยชน์ทางการเกษตร เป็นป่าที่มีชนิดพันธุ์ไม้ที่
หลากหลาย มีสัตว์ป่าจ านวนมาก 
 2. การใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์หันทราย ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์หันทรายเป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งสมุนไพร และแหล่งพลังงานจากไม้ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน 
 3. ปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย พบว่า พื้นที่ป่ามีสภาพดินทราย
บริเวณกว้างและการขาดแหล่งน้ า ที่มีปัญหาต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 4. ความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ประชาชนมีต้องการปลูกป่าเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ ต้องการ
การรวบรวมและเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ต้องการศูนย์เพาะช าและกระจายต้นไม้ส าหรับให้ชาวบ้านน าไปปลูก และต้องการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือกลางการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนประประชาชนเพื่อการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาป่า 
และสืบทอดการใช้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่า 
 

ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์ ปัญหา ความต้องการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 
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Abstract 
 The objectives of this survey research were to 1) study state of Hansai conservational forest 
Aranyaprathet District, SaKaeo Province, 2) study of utilizations of Hansai Conservational Forest, 3) study 
problems of Hansai conservational forest, and 4) study of needs to conservation and restoration of people  
in Hansai sub district, Aranyaprathet District, SaKaeo Province. This research used focus group discussion 
of 14 key informant persons from 5 heads of community, 3 sages of community, 1 monk, 1 teacher, 1 chief 
executives Hansai Subdistrict Administrative Organization, and 3 members of the Hansai Subdistrict 
Administrative Organization form purposive sampling. The instruments consisted of 1) the issues of focus 
group discussions and records form for studying state of Hansai conservational forest with IOC at 0.74 
level, 2) the issues of focus group discussions and records form for studying utilizations of Hansai 
conservational forest with IOC at 0.80 level, 3) the issues of focus group discussions and records form for 
studying problems of Hansai conservational forest with IOC at 0.76 level, and 4) the issues of focus group 
discussions and records form for studying needs of Hansai conservational forest with IOC at 0.78 level. 
Results were analyzed by content analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1. State of Hansai conservational forest, Hansai conservational forest or royal forest had 3.630 
rai in Moo 2, Hansai sub district, Aranyaprathet District, SaKaeo Province. Hansai conservational forest was 
mix dry evergreen forest. It was degenerated form invasion to land farm. It was divers of plants and animals. 
 2. Utilizations of Hansai Conservational Forest, people use Hansai Conservational Forest for 
foods, herbs, and firewood. Current, Deforestation was decreasing. 
 3. Problems of Hansai conservational forest, the importance problems were enlarging of sand 
soil and water shortages for growth of trees. 
 4. The needs to conservation and restoration, the needs of people were reforestation, collection 
of plants and breeding plants, plants nursery and distribution center, and need to construct forest learning 
center for youth and people to inherit forest utilizing wisdom. 
 
Keywords: Utilization, Problem, Need, Conservational and Restorative forest 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วที่เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากป่า
ของประชากรของระเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการท าลายป่าจากการท าอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อน ามาใช้ท าที่อยู่อาศัย 
การท าลายป่าไม้เพื่อน ามาใช้เป็นพลังงาน จากการพัฒนาความเจริญของประเทศ อันได้แก่ การท าถนน และการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ ที่อาจท าลายพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 40 ของป่าไม้ทั้งหมด สาเหตุหน่ึงที่ส าคัญของการลดลง
ของป่าไม้ คือ การทุจริตในภาครัฐที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการท าลายป่าไม้อย่างรวดเร็ว การสูญเสียพื้นท่ีป่าเกิดจากการท า
อุตสาหกรรมป่าไม้ที่รัฐให้สัมปทานแก่ภาคเอกชนที่ขาดการควบคุมที่เข้มงวด การท าถนนสายใหม่ที่ตัดผ่านพื้นที่ป่า ได้
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เกิดขึ้นหลายสายเพื่อการพัฒนา ด้านการคมนาคมของประเทศ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการท าการเกษตรของประชาชนที่
อยู่ชายขอบพื้นที่ป่า น าไปสู่การถือครองที่ดินเพื่อการท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นท่ีป่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้ง
ประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมการท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ในการท าการเกษตรที่เป็นแปลง
ขนาดใหญ่ที่เป็นการกระตุ้นหรือเสริมแรงให้เกษตรกรหรือบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจด้านการเกษตร ได้ตัดไม้ท าลายป่า
มากยิ่งขึ้น จากการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยพบว่าป่าไม้ของประเทศไทยมีปริมาณพื้นที่ลดลงมาโดยตลอด 
เมื่อป ีพ.ศ. 2507 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 171 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ 53.70 ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวน 
104.61 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น ซึ่งลดลงถึง 66.39 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.10  
 ป่าไม้เป็นพื้นที่ของสังคมสังคมพืชที่มีความหลากหลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ที่อาศัยอาหาร
จากป่า ผลของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ส่งผลให้ปริมาณและความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่ามีความเส่ียงต่อการ
สูญพันธุ์ ที่ส าคัญป่าไม้ยังเป็นเกราะก าบังต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแก้ปัญหาการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศป่าทุกประเภท โดยการอนุรักษ์ป่าที่เหลือให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดม
สมบูรณ์ดังเดิม การรู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างชาญฉลาด เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด รู้จักใช้ รู้จักรักษา ปรับปรุง 
ป้องกัน สงวน ฟื้นฟู และบูรณะให้คงทนถาวร การพยายามน าไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
การศึกษา ซึ่งจะเป็นผลต่อมนุษย์ ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ที่ดีตลอดไป แนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้นั้นควรมี
การยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูและป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ทางหนึ่ง อีกทั้งการ
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า การปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการลักลอบเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า การป้องกันไฟป่าด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม ที่เป็นการใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างมีเหตุผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด สูญเสียน้อยที่สุด และต้อง
กระจายประโยชน์ให้ทั่วถึง เก็บรักษา สงวนซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้ เพื่อจะได้เอื้ออ านวยให้คุณภาพสูงในการ
สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 752 ไร่ เป็นแหล่งอาหารของคน 
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนจากการเก็บหาของป่า ทั้งเพื่อการบริโภค ใช้สอยและจ าหน่าย
แลกเปล่ียนเป็นเงินให้กับคนในชุมชนตั้งแต่ในอดีต ในระยะไม่นานมานี้ชาวบ้านต าบลหันทรายเริ่มมองเห็นปัญหาว่า
ป่าถูกท าลายเพิ่มมากขึ้น พืชผักอาหารที่ได้จากป่ามีน้อยลง สาเหตุที่ส าคัญเกิดจากคนรุ่นหลังขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ป่า ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างขาดความยั้งคิด แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืนนั้น มีหลักการว่าประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา ป้องกันไม่ให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกรุกท าลาย ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและต้องมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ด้วยและต้องประสานความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ของต าบลหันทรายเป็นของทุกคน พื้นที่ป่าที่พบเห็นหรือเหลืออยู่นั้น ส่วนใหญ่เกิด
จากประชาชนในชุมชนร่วมกันรักษาไว้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของชุมชน ผู้วิจัยเห็นความส าคัญที่ต้องศึกษาสภาพการใช้
ประโยชน์จากป่า ปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย และศึกษาความต้องการในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชนในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยการ
ส ารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับปราชญ์ชมุชนและผู้มีบทบาทในชมุชน เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลท่ีได้ส าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากป่า ให้สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟู
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ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน ให้เกิดความเข็มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
 4. เพื่อศึกษาความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของประชาชนต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัยเรื่อง สภาพ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative) เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีดังนี ้
  ประชากร คือ ปราชญ์ชุมชน พระ ครู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 96 คน 

สภาพป่าอนุรักษ์หันทราย 

ปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไมข้องปา่อนุรักษ์
หันทราย 

การใช้ประโยชน์จาก
ป่าอนุรักษ์หันทราย 

ความต้องการในการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูป่าอนุรักษ์หันทราย  
ของประชาชน 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปา่ไม้
ของป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว้ 
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  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชน 5 คน ปราชญ์ชุมชน 3 คน พระ 1 รูป ครู 1 คน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 3 คน รวม 14 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ที่ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1. แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาสภาพป่าอนุรักษ์หันทราย 
  2. แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับการศึกษาการใช้ประโยชน์จาก  
ป่าอนุรักษ์หันทรายของประชาชน 
  3. แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย 
  4. แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาความต้องการในการอนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟูป่าไม้ของประชาชนต าบลหันทราย 
  ผู้วิจัยเสนอแนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัด
และประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 
และพิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้  แล้วน ามาวิเคราะห์ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้ 1) แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาสภาพ
ป่าอนุรักษ์หันทราย มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.74 2) แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับ
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากอนุรักษ์หันทรายของประชาชน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 3) แนวค าถามและ
แบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.76 และ 4) แนวค าถามและแบบบันทึกส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับศึกษาความ
ต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของประชาชนต าบลหันทราย มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยขออนุญาตด าเนินการวิจัยในพื้นที่จากนายอ าเภออรัญประเทศ และก านัน
ต าบลหันทรายเพื่อขอใช้พื้นที่ด าเนินการวิจัย จากนั้นท าหนังสือเชิญผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) พร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลส าคัญ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วย
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในกลุ่มของผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน พระ ครู นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 14 คน ใน 1 กลุ่มการสนทนา 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากกระบวนการสนทนากลุ่มโดยแยกเป็นรายประเด็น ได้แก่ 
   1. ประเด็นสภาพป่าอนุรักษ์หันทราย 
   2. ประเด็นการใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์หันทรายของประชาชน 
   3. ประเด็นปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย 
   4. ประเด็นความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของประชาชนต าบลหันทราย 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  ป่าอนุรักษ์หันทรายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป่าพ่อหลวง อันเนื่องมาจากการด าเนินการอนุรักษ์ตาม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ป่าไม้ผืนน้ีเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,630 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2  บ้านหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เดิมนั้นเป็นป่าเส่ือมโทรมที่เกิดจากการบุกรุกเข้าถือครองของประชาชนเพื่อท าประโยชน์
ทางการเกษตร บางส่วนได้ถูกขายไปให้กับกลุ่มนายทุนน าไปปลูกต้นยูคาลิปตัส เพื่อส่งให้กับโรงงานกระดาษ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ได้พยายามคัดค้าน ขัดขวางการซื้อขายพื้นที่ดังกล่าวเพราะตระหนักถึงการได้อาศัยผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหาร 
เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และใช้ประโยชน์จากไม้ในป่ามาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2534 ส านักงาน
ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุร ี(เดิมยังไม่แยกเป็นจังหวัดสระแก้ว) ได้ก าหนดแบ่งเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ท ากินของราษฎรออก
จากกัน ได้รังวัดแนวเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ในส่วนที่มีปัญหาการร้องเรียนเพื่อจัดท าแผนที่ประกอบ และในปีเดียวกัน
ส านักงานป่าไม้จังหวัดได้รับงบพัฒนาจังหวัดให้ด าเนินการขุดคูคลองล้อมรอบบริเวณป่าทั้งหมดจนแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 
2537 ส านักงานป่าไม้จังหวัดสระแก้วได้น าพื้นที่ป่าแห่งนี้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบปีท่ี 50 ได้ก าหนดเป็นแปลงปลูกป่าที่ 53 ต าบลหันทราย แบ่งพื้นที่
ออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 แปลง โดยได้รับความร่วมมือจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ด าเนินการ
ปลูกและบ ารุงรักษา ดังนี ้
  1.1 แปลงที่ 53/1 เนื้อที่ 927 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 6 บ้านเนินผาสุข มีนายบุญมี  จันทร์เถื่อน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม 
  1.2 แปลงที่ 53/2 เนื้อที่ 839 ไร่ มอบหมายให้ราษฎร หมู่ 5 บ้านโนนโพธิ์ มีนายสวัสดิ์   ทาจ ารัส 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าควบคุม 
  1.3 แปลงที่ 53/3 เนื้อท่ี 1,019 ไร่ ให้ราษฎรหมู่ 2 บ้านหันทราย มีนายเงินเรียง  ถาวรกุล ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นหัวหน้าควบคุม ต่อมาได้เสียชีวิตและได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทดแทนคนเดิมและเป็นหัวหน้าควบคุมแทน  คือ  
นายสมบูรณ์  หาญมนต์ 
  1.4 แปลงที่ 53/4 เนื้อที่ 845 ไร่ ให้ราษฎร หมู่ 1 บ้านหันทราย มีนายสวัสดิ์   หันทิพย์ ก านันต าบล 
หันทรายเป็นหัวหน้าควบคุม 
  เมื่อด าเนินการตามโครงการเสร็จส้ินแล้วกรมป่าไม้ได้รับมอบพื้นที่แปลงปลูกจากการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย และได้มอบหมายให้ส านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีเป็นผู้ดูแลรักษา ทั้งการปลูกฟื้นฟูและบ ารุงรักษาพื้นที่ป่า 
รวมทั้งการท าแนวกันไฟและการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน นักเรียนและประชาชนเกิดความรักหวงแหน ปกป้องผืนป่า
ไว้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยส่วนรวม ต่อมาการด าเนินงานท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ป่าหันทรายได้สิ้นสุดลง คงเหลือเพียงการด าเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี 
ด าเนินการอยู่เท่านั้น 
  ปัจจุบันสภาพป่าโดยทั่วไปมีสภาพรกร้าง ต้นไม้ที่ปลูกไว้ไม่โตขึ้นมากนักเนื่องจากขาดน้ าส าหรับการดูแล
ในฤดูแล้ง อีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าได้ตลอดปี การขาดงบประมาณสนับสนุน และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาด าเนินการ
อนุรักษ์ ดูแลอย่างจริงจัง คณะกรรมการท่ีเคยดูแลก็ไม่ได้เข้ามาด าเนินการหลังการได้รับมอบพ้ืนท่ีแปลงปลูกจากการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแล้วเนื่องจากไม่มีอ านาจหน้าที่ อาศัยเพียงชาวบ้านช่วยกันดูแลทั่วไปเท่านั้น อาจมีการ
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ปลูกป่าอยู่บ้างในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ต้นไม้ที่ปลูกก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เนื่องจากเป็นฤดูแล้งไม่มีน้ า 
ชาวบ้านได้ตกลงกันเปล่ียนระยะเวลาการปลูกป่ามาปลูกในวันแม่แทนซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนก็พอเจริญเติบโตและ  
รอดตายได้บ้าง 
 2. ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  ป่าอนุรักษ์หันทรายเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง มีชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้ที่
ชุมชนน ามาปลูกเพิ่มเติมเพื่อการอนุรักษ์ และชนิดพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก  
ไม้เล้ือย ไม้เถา นอกจากชนิดพันธุ์ไม้แล้วสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ป่าหันทราย
เป็นป่าแห่งเดียวของต าบลนี้ท่ีประชาชนในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น พืชอาหารส าคัญที่ได้
จากป่า ได้แก่ เห็ด ในแต่ละปีในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ถึงกันยายนจะมีเห็นเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้จ านวนมากทั้งชนิด
และปริมาณของเห็ด ประชาชนในชุมชนจะเข้ามาเก็บน าไปเป็นอาหารในครัวเรือนและน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมบ้าง 
นอกจากนี้ยังมีผักป่านานาชนิดให้เก็บไปท าเป็นอาหารและจ าหน่ายได้ทั่วไป เช่น ย่านาง ยอดติ้ว ดอกติ้ว หน่อไม้ 
รอก ชะอม เป็น แหล่งอาหารให้ประชาชนได้ท ามาหากินและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม้ยืนต้นท่ีส าคัญ ได้แก่ พยุง สะเดา 
พะยอม กระโดน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า โดยมีชาวบ้านบ้านที่อยู่รอบป่าช่วยกันดูแล
เป็นบ้างส่วน ที่ส าคัญเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบป่าได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในวันหยุด รวมทั้งเก็บหา
พืชอาหารจากป่ามาช่วยประกอบอาหารและหารายได้จากป่า เช่น เก็บลูกยาง มารับประทานโดยใช้ท าน้ าพริกขาย 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพลังงานโดยเก็บไม้ฟืนจากป่าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน 
 3. ผลการศึกษาปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
  ปัญหาด้านการบุกรุกป่าปัจจุบันไม่มีการบุกรุกป่าเนื่องจากได้แก้ปัญหาไปแล้วโดยมีกฎระเบียบ และ
มีเขตแดนของป่าชัดเจน ปัญหาอีกประการ คือ ในพ้ืนท่ีป่ามีพื้นที่ท่ีเป็นดินทรายเป็นบริเวณกว้างมากและแผ่กระจาย
พื้นที่ออกไปทุกปี บ่งบอกถึงสภาพดินทีม่ีปัญหาในการเจริญเติบโตของต้นไม้ เป็นดินที่ขาดธาตุอาหารจ าเป็นส าหรับ
ต้นไม้อย่างรุนแรง การเพิ่มปริมาณต้นไม้ในป่าในปัจจุบันท าได้ยากขึ้น เนื่องจากต้นไม้ที่จะน ามาปลูกมีราคาแพง อีกทั้ง
การดูแลรักษาให้มีอัตราการรอดยากขึ้นจากสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น มีความแห้งแล้งยาวนานขึ้นใน
แต่ละปี และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกต้นไม้เสริมต้นเดิมที่ปลูกไว้แล้วตายในทุกปี เพื่อให้มีปริมาณต้นไม้
เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 4. ผลการศึกษาความต้องการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของประชาชนต าบลหันทราย อ าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
  ความต้องการของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ พบว่า ประชาชนต้องการปลูกป่าเพื่อเพิ่ม
ปริมาณต้นไม้ ต้องการการรวบรวมและเพาะพันธุ์ต้นไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่น ต้องการให้วัดหรือโรงเรียนเป็นศูนย์เพาะช าและ
กระจายต้นไม้ส าหรับให้ชาวบ้านน าไปปลูกเพื่อเพิ่มจ านวนต้นไม้ในป่า ต้องการแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้เป็นส่ือกลาง
การเรียน ต้องการสืบทอดการใช้ภูมปิัญญาการใชป้ระโยชน์จากป่าที่ขาดการสืบทอดมานานจนท าให้เกิดการขาดช่วง
ความรู้ ท าให้ชาวบ้านขาดองค์ความรู้ที่จะถา่ยทอดให้กบัเยาวชน อีกทั้งต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเกบ็
รักษาพันธุ์พืชของป่าหันทราย การดูแลรักษาป่าและดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจากป่าอย่างครบวงจรที่เป็นส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างแท้จริง 
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อภิปรายผล 
 ป่าอนุรักษ์หันทรายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป่าพ่อหลวง อันเนื่องมาจากการด าเนินการอนุรักษ์ ตามโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ
เขาฉกรรจ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,630 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัด
สระแก้ว เป็นป่าเส่ือมโทรมจากการบุกรุกเข้าถือครองของประชาชนเพื่อท าประโยชน์ทางการเกษตร ป่าอนุรักษ์หันทราย
มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง มีชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย ทั้งพันธุ์ไม้ที่ชุมชนน ามาปลูกเพิ่มเติมเพื่อ
การอนุรักษ์และชนิดพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นป่าแห่งเดียวของต าบลนี้ที่ประชาชนในชุมชนใช้เป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น ปัญหาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของป่าอนุรักษ์หันทราย คือ พื้นที่ป่าเป็น
ดินทรายบริเวณกว้างมากและแผ่กระจายพื้นที่ออกไปทุกปี บ่งบอกถึงสภาพดินท่ีมีปัญหาในการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
ขาดธาตุอาหารส าหรับต้นไม้อย่างรุนแรง ท าให้อัตราการรอดของต้นไม้มีน้อย อีกทั้งสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลงและ
มีความแห้งแล้งยาวนานขึ้นในแต่ละปี จ าเป็นต้องมีการปลูกต้นไม้เสริมต้นเดิมที่ปลูกไว้แล้วตายในทุกปีและการดูแล
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีปริมาณต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ความต้องการ
ของประชาชนในในชุมชนส าหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้นั้นประชาชนต้องการปลูกป่าเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ ต้องการ
การรวบรวมและเพาะพันธุ์ต้นไม้ที่เป็นไม้ท้องถิน่ ต้องการศูนย์เพาะช าและกระจายตน้ไม้ส าหรับให้ชาวบ้านน าไปปลูก
เพื่อเพิ่มจ านวนต้นไม้ในป่า อาจใช้วัดหรือโรงเรียนส าหรับการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้เป็นส่ือกลางการเรียน
ส าหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เพื่อสืบทอดการใช้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าที่ขาดการสืบทอดมานานจน
ท าใหเ้กิดการขาดช่วงความรู้ ท าให้ชาวบ้านขาดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชน อีกทั้งต้องการให้มีการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชของป่าหันทราย การดูแลรักษาป่าและดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจากป่าอย่างครบวงจร
ที่เป็นส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา  สังข์ขาว (2553) ที่ได้
ศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดธนาคารต้นไม้ : กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน ตามแนวคิด
ธนาคารต้นไม้ ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ คณะกรรมการต้นไม้ และสมาชิก
ธนาคารต้นไม้ มีกระบวนการด าเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการยอมรับและการตัดสินใจให้มีการ
ด าเนินงานตามแนวคิดธนาคารต้นไม้ภายในชุมชน คณะกรรมการและสมาชิก ต่างมีส่วนในการเพาะกล้าไม้ และน า
กล้าไม้ปลูกลงในพื้นที่ท ากิน โดยจ าปาทองเป็นชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับความนิยมปลูกที่สุด ในกระบวนการปลูกกล้าไม้ 
ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและท าให้ชุมชนมีเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรม  และ
จัดสรรสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ กอบมณี  เลิศพิชิตกุล (2552) 
ที่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธนาคารต้นไม้: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตาดลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สกต.) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้อยละ 81 ไม่รู้จักโครงการธนาคารต้นไม้มาก่อน แต่เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
ต้นไม้แล้ว สนใจเข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 72 ในช่วง 1 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ ต้องการจะปลูกต้นไม้
ประมาณ 119,375 ต้น และมีเนื้อที่ปลูกต้นไม้ในโครงการประมาณ 4,775 ไร่ ด้านความคุ้มค่าของโครงการ พบว่า 
หากต้นไม้มีอัตรารอด ร้อยละ 50 และ 30 ในปีที่เก็บเกี่ยว 7 , 12, 19 และ 20 โดยสหกรณ์ได้รับส่วยแบ่งร้อยละ 2 
โครงการจะไม่มีความคุ้มทุน เนื่องจากโครงการธนาคารต้นไม้เป็นโครงการลักษณะที่สหกรณ์ต้องลงทุนให้กับสมาชิกก่อน 
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สมาชิกที่ได้รับประโยชน์เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น หากสหกรณ์มีการก าหนดการแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ อย่างเหมาะสม โครงการธนาคารต้นไม้จึงมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส านักงานป่าไม้จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า  
หันทราย ที่ส าคัญคือการน าข้อมูลการวิจัยนี้ประกอบการให้ความรู้กับประชาชนให้เกิดความตระหนักและสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากป่าให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงต่อไป 
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NBUS084: สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
STATE AND PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION LEARNING MANAGEMENT 
BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF AGRI-NATURE NETWORK 
 
รัชนีวรรณ  จีนธรรม 1   ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 2   อรวรรณ  ภัสสรศิริ 3 
1, 2, 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 2) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 18 คน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 9 คน และเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน
ของศูนย์ 9 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย 
กสิกรรมธรรมชาติ เป็นการด าเนินงานในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ ท่ีกระจายอยู่ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย จ านวน 48 ศูนย์ 
อยู่ในภาคเหนือ 6 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ศูนย์ ภาคกลาง 18 ศูนย์ และภาคใต้ 7 ศูนย์ ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเชื่อมโยงกับการเกษตรธรรมชาติ เชื่อมโยงศูนย์ต่างๆ เข้าด้วยกันเครือข่ายเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยน าแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ แต่ละศูนย์ที่
ประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) คนรักษ์แม่ธรณี 2) คนรักษ์ป่า 3) คนรักษ์น้ า 4) คนรักษ์แม่โพสพ 5) คนเอาถ่าน 
6) คนรักษ์สุขภาพ 7) คนมีไฟ 8) คนมีน้ ายา 9) คนติดดิน 
 2. ปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มี 2 ส่วน คือ 1) การจัดการอบรม หลักสูตร
การฝึกอบรม ยังไม่ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม 
และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และ 2) วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งยังไม่มีชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการอบรม 
ประกอบด้วย คู่มือ ส่ือการเรียนรู้ ป้ายส่ือความหมายในฐานเรียนรู้ต่างๆ ช ารุดทรุดโทรม ความต้องการเครือข่ายกสิกรรม 
ธรรมชาติ มีต้องการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม การด าเนินงาน และจัดสร้างส่ือการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ตรงตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
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Abstract 
 The objectives of this survey research were to 1) study state of environmental education learning 
management based on sufficiency economy philosophy of agri-nature network, 2) problems and needs of 
environmental education learning management based on sufficiency economy philosophy of agri-nature 
network. Samplings were 18 key informant persons consist of 9 mangers of agri-nature center and 9 
workers of agri-nature center. The instrument was semi structured interview. Results were analyzed by 
content analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1. State of environmental education learning management based on sufficiency economy 
philosophy of agri-nature network was manage by learning center model in 4 parts of Thailand total of 48 
centers as: 6 centers in North, 17 centers in North East, 18 centers in Central, and 8 centers in South. 
Agri-nature campaigned to awareness and rely on self of farmer and connect knowledge to agri-nature, 
organic farming on sufficiency economy philosophy. Agri-nature was connecting to network for exchange 
knowledge, lifestyle, culture to conserved and restored environment. Agri-nature centers consisted of 9 
learning based as 1) earth care man, 2) forester, 3) water care man, 5) rice care man, 6) charcoal man, 
7) health care man, 8) fire care man, 9) people on the ground. 
 2. Problems of environmental education learning management were 2 parts as: 1) training 
management as: incomplete of training curriculum, loss of measurement and evaluation tools, loss of 
knowledge collecting system, and 2) materials as: loss of training set, handbook, learning media, dilapidated 
of interpretive signage in learning based. Needs of environmental education learning management were 
to Improve training process, progress, and construct training media. 
 
Keywords: Learning Management, Environmental Education, Sufficiency Economy Philosophy, Agri-Nature 

Network 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีปัญหาซับซ้อนจากความผิดพลาดในการพัฒนาประเทศที่  
มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ละเลยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มองเห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาและด ารงอยู่ได้ให้
ปวงประชาเป็นสุขนั้น ควรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงน ามาใช้ใน
การทรงงานแก้ปัญหาต่างๆ ที่ราษฎรได้ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อนให้อยู่ดีมีสุขจึงได้ร่วมกันน้อมน าแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนชาวไทย  
 ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่สังคมไทย
อย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของ
ความเปล่ียนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปล่ียนแปลงทั้งหมด
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ต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบส่ือสารท่ีทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจาย
การศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย 
แต่ว่ากระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบทได้ส่งผล
ให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านท้ังการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการส่ังสินค้า ทุนความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากร
ที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและส่ังสมปรับเปล่ียนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป 
ส่ิงส าคัญก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและด าเนินชีวิต
ไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุม
และจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานท่ีคนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน 
ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นข้อ
พิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี  
 พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสว่า “…การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น 
ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริม  
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517) “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
ที่ส าคัญจะต้องมี “สติปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง “...คนอื่นจะว่า
อย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีส่ิงที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้
ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้
เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่ พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ีได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้” (4 ธันวาคม 2517) 
 กสิกรรมธรรมชาติเป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรด้วยการสร้างพลังความคิด ให้รู้เท่าทัน
ภัยทุนนิยม ให้ตระหนักถึงความภาคภูมิใจในศาสตร์แห่งการพึ่งพิงธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามแนว
กสิกรรมธรรมชาติและการด ารงชีวิตเป็นชุมชน บนความคารวะวิถีธรรมชาติ เพื่อน าพาสังคมไทยพึ่งพิงตนเองได้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  ในด้านการ
จัดการเรียนรู้ในศูนย์ทุกศูนย์ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดฐานการเรียนรู้ 9 ฐานเรียน 
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การฝึกอบรม และการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะการศึกษาถึง
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการ
พัฒนาสถานที่ การจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดท าป้ายความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผล 
รวมทั้งการฝึกอบรม ว่ามีสภาพและปัญหาในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง อันจะน าไปสู่การด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยกระบวนการทางส่ิงแวดล้อมศึกษาอันเป็นกระบวนการศึกษาที่ เน้นความรู้ทั่วไป (General 
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Education) เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่ก่อให้เกิด การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อมนุษย์เพื่อสร้างเจตคติ พฤติกรรม และค่านิยมในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้เป็นพัฒนาการรอบด้านของชีวิตมีองค์ประกอบปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มีพลังขับเคล่ือน 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างผสมกลมกลืน ได้สัดส่วนสมดุลกันการเรียนรู้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงการรับรู้ (Reception) 
เป็นการรับข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ตา่งๆ การเข้าใจ (Comprehension) เป็นการเรียนรู้มองเห็น
ถึงความหมายและความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ที่ตนรับรู้จากแหล่งความรู้และสามารถอธิบายในเชิงเหตุ
และผลได้ และการปรับเปล่ียนเป็นระดับของการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านวิธีคิด (Conceptualization) 
การเปล่ียนแปลงระบบคุณค่า (Values) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Behavior) ในส่ิงที่รับรู้และมีความเข้าใจเป็น
อย่างดี  
 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องอดทน มีความเพียร มีสติ 
มีปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน
วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 3. หลักการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
  ส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นการมุง่ที่จะให้ประชาชนเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติ คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ให้ส่ิงแวดล้อมเอื้ออ านวยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและเป็นมิตร 
ภายใต้หลักการด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนาน (Continuous 
Lifelong Process) ให้มีความรู้ ความสามารถ มีบทบาทในการวางแผน และตัดสินใจในการอนุรักษ์ ปกป้องและฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับส่ิงแวดล้อม หรือส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัยเรื่อง สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศกึษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีดังนี ้
  ประชากร คือ ผู้อ านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานของศูนย์ จากทั้งหมด 48 ศูนย์ 
ในประเทศไทย จ านวน 96 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน จาก 9 ศูนย์ ศูนย์ละ  
2 คน รวม 18 คน (จากภาคเหนือ 1 ศูนย์ ภาคกลาง 4 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ศูนย์ และภาคใต้ 1 ศูนย์) 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Person) ที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
  2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 
 
 

สภาพ การจัดการเรยีนรู้
ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของเครือขา่ยกสิกรรม

ธรรมชาต ิ

ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของเครือขา่ยกสิกรรม

ธรรมชาต ิ

ความต้องการในการจัดการ
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศกึษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาต ิ

การจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศกึษา
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม

ธรรมชาต ิ
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ท าหนังสือขออนุญาตด าเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีจากผู้อ านวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
  2. ท าหนังสือเชิญผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ 
  3. ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญตามประเด็นข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ ในกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 9 ศูนย์ ที่เจาะจงเลือกไว้ 
  4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นข้อค าถามของแบบ
สัมภาษณ์ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
   1. สภาพการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ 
    1.1 การจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
     ด าเนินงานในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน หรือศูนย์กสิกรรม
ในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ และเชื่อมโยงศูนย์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นระบบเครือข่ายในการ
แลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งเข้าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการน าไป
ประยุกต์ใช้ รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์มีการปลูกพืชผัก พืชไร่ พืชสวน โดยการท าเกษตรแบบธรรมชาติ 
    1.2 การด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
     ด าเนินการในลักษณะการรณรงค์ให้เกษตรกรไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท า
การเกษตรแบบพึ่งตนเอง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้สามารถพึ่งตนเองโดยใช้ของที่ผลิตได้ภายใน  
ประเทศ อาทเิช่น การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ ผู้น าชุมชน เพื่อให้ความรู้กับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งสร้างจิตส านึก สร้าง
องค์ความรู้ที่เชื่อมโยงทางความคิดในการท าการเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ การพึ่งตนเองตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรร่วมกับสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
    1.3 จ านวนศูนย์ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
     เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีศูนย์ที่เป็นเครือข่ายอยู่ทั้งหมด 48 ศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น 
4 ภาค ดังนี ้
     ภาคเหนือ จ านวน 6 ศูนย์ 1) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดพิจิตร 2) ศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ทะเลแก้ว มรภ.พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
บ้านทุ่งจ าเริง จังหวัดเชียงใหม่ 4) ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ (บวร.) จังหวัดเชียงใหม่  
5) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติล าปาง จังหวัดล าปาง  
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 17 ศูนย์ 1) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกุดน้ าใส จังหวัด
ยโสธร 2) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา จังหวัดยโสธร 3) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง จังหวัดเลย 4) ศูนย์
บ้านความรู้ จังหวัดเลย 5) ศูนย์กสิกรรมกาสิน จังหวัดกาฬสินธุ์ 6) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตุ้มโฮม จังหวัดนครพนม 
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7) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคนฮักถิ่น จังหวัดสกลนคร 8) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-ฅนลือ จังหวัดอ านาจเจริญ  
9) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร จังหวัดมุกดาหาร 10) ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่เราสร้างก่อ จังหวัด
มุกดาหาร 11) ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนจังหวัดหนองบัวล าภู 12) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติน้ าเพียงดิน จังหวัด
หนองบัวล าภู 13) ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวล าภู 14) ศูนย์ป่ารักษ์น้ า 
จังหวัดหนองบัวล าภู 15) ศูนย์เรียนรู้สวนสวรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 16) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ จังหวัด
ขอนแกน่ 17) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตะวัน จังหวัดอุดรธานี 
     ภาคกลาง จ านวน 18 ศูนย์ 1) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 2) ศูนย์
กสิกรรมสมุนไพรเขาขุนอินทร์ จังหวัดระยอง 3) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง 4) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
โป่งแรด จังหวัดจันทบุรี 5) ศูนย์กสิกรรมวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 6) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
7) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 8) โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว 9) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก 10) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 11) โรงเรียน
พุทธรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 12) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี 13) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
KSL ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 14) สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 15) ศูนย์
เกษตรอินทรีย์วิถีบ้านหนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี 16) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี 
17) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี 18) ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี) 
     ภาคใต้ จ านวน 7 ศูนย์ 1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า 2) ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะงุ้น จังหวัดชุมพร 3) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมชาติ 4) ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติวัดป่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6) ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติภูเก็ต 7) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสายเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    1.4 องค์ความรู้ในการด าเนินงาน ได้แก่ 
     การท าการเกษตรแบบธรรมชาติ การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ วิถีชีวิตชุมชน 
วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดินและน้ า 
    1.5 รูปแบบการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ 
     จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมของเครือข่ายที่ประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) คนรักษ์แม่ธรณี 2) คนรักษ์ป่า 3) 
คนรักษ์น้ า 4) คนรักษ์แม่โพสพ 5) คนเอาถ่าน 6) คนรักษ์สุขภาพ 7) คนมีไฟ 8) คนมีน้ ายา 9) คนติดดิน 
   2. ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
    2.1 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
     2.1.1 การจัดการอบรม พบปัญหาว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่ไม่ตอบสนองต่อทุก
กลุ่มเป้าหมาย ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ยังไม่มีชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการอบรมประกอบด้วยคู่มือ ส่ือการเรียนรู้ 

772



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

     2.1.2 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม พบปัญหาว่าป้ายส่ือความหมายในฐานเรียนรู้
ต่างๆ ได้ช ารุดทรุดโทรม มีรายละเอียดเนื้อหาไม่ชัดเจนอันส่งผลให้ผู้เข้ามาศึกษาด้วยตนเองไม่สามารถเข้าใจ อีกทั้ง
ยังต้องการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม การด าเนินงาน และจัดสร้างส่ือการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร
การฝึกอบรม 
    2.2 ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ต้องการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องการปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน และต้องการจัดสร้างส่ือการฝึกอบรมให้สมบูรณ์
ตรงตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเป็นการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกรไทยได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้สามารถพึ่งตนเองโดยใช้
ของที่ผลิตได้ภายในประเทศ อาทเิช่น การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้น าชุมชน เพื่อให้ความรู้กับชมุชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศโดยมุ่งสร้าง
จิตส านึก สร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงทางความคิดในการท าการเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และการพึ่งตนเอง 
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรร่วมกับสถาบัน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน 
หรือศูนย์กสิกรรมในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ และเชื่อมโยงศูนย์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นระบบ
เครือข่ายในการแลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งเข้าใจถงึวถิีชีวติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกบัสมุนไพร
และการน าไปประยุกต์ใช้ รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์ มีการปลูกพืชผัก  พืชไร่ พืชสวน โดยการท าเกษตรแบบ
ธรรมชาติ และด าเนินการจัดหาตลาดรับซื้อเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในชุมชนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกและร่วม
ด าเนินการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าแนวพระราชด าริมาประยุกต์ให้เป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ในการท ากสิกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศโดยจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) คนรักษ์แม่ธรณี 2) คนรักษ์ป่า 3) 
คนรักษ์น้ า 4) คนรักษ์แม่โพสพ 5) คนเอาถ่าน 6) คนรักษ์สุขภาพ 7) คนมีไฟ 8) คนมีน้ ายา 9) คนติดดิน โดยเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ มีศูนย์ที่เป็นเครือข่ายอยู่ทั้งหมด 48 ศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 6 ศูนย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ศูนย์ ภาคกลาง 18 ศูนย์ และภาคใต้ 7 ศูนย์ 
 2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ คือ การจัดการอบรม และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การฝึกอบรม ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ทั้ง 2 ส่วน พบปัญหาในด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ยังไม่ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมนิผลและติดตามผลการฝึกอบรม และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ ยังไม่มีชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการอบรมประกอบด้วยคู่มือ ส่ือการเรียนรู้ เป็นต้น ส าหรับป้ายส่ือความหมายใน
ฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้ช ารุดทรุดโทรม มีรายละเอียดเนื้อหาไม่ชัดเจนอันส่งผลให้ผู้เข้ามาศึกษาด้วยตนเองไม่สามารถเข้าใจ 
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อีกทั้งยังต้องการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม การด าเนินงาน และจัดสร้างส่ือการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร
การฝึกอบรม 
  ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีความต้องการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ต้องการปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน และต้องการจัดสร้างส่ือ การฝึกอบรมให้สมบูรณ์ตรงตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม 
 
อภิปรายผล 
 การจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
เป็นการด าเนินงานในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ท่ีกระจายอยู่ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย จ านวน 48 ศูนย์ อยู่ในภาคเหนือ 6 ศูนย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ศูนย์ ภาคกลาง 18 ศูนย์ และภาคใต้ 7 ศูนย์ ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคัญของการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดองค์ความรู้ที่เชื่อมโยง
กับการเกษตรธรรมชาต ิเชื่อมโยงศูนย์ต่างๆ เข้าด้วยกันเครือข่ายเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด าเนินการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยน าแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) 
คนรักษ์แม่ธรณี 2) คนรักษ์ป่า 3) คนรักษ์น้ า 4) คนรักษ์แม่โพสพ 5) คนเอาถ่าน 6) คนรักษ์สุขภาพ 7) คนมีไฟ 8) คนมี
น้ ายา และ 9) คนติดดิน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญญา เมืองรื่น ที่ได้ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศึกษากรณี เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในบริบทชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนและการถ่ายทอดความรู้โดยการพูดคุย แนะน าและการลงมือ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความช านาญและสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที และจะมีการน าความรู้ถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ในบริบทของเครือข่าย คือ 1) การเรียนรู้ 2) การปฏิบัติ 3) 
การกล่ันกรองหรือทดลอง และ 4) การถ่ายทอดความรู้ และสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี ที่ได้เสนอแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็นพัฒนาการรอบด้านของชีวิตมีองค์ประกอบปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มีพลังขับเคล่ือน 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างผสมกลมกลืน ได้สัดส่วนสมดุลกันการเรียนรู้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงการรับรู้ (Reception) 
เป็นการรับข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ การเข้าใจ (Comprehension) เป็นการเรียนรู้ที่มองเห็น
ถึงความหมายและความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ที่ตนรับรู้จากแหล่งความรู้และสามารถอธิบายในเชิงเหตุ
และผลได้ และการปรับเปล่ียนเป็นระดับของการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านวิธีคิด (Conceptualization) 
การเปล่ียนแปลงระบบคุณค่า (Values) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Behavior) ในส่ิงที่รับรู้และมีความเข้าใจเป็น
อย่างดี 
 ปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มี 2 ส่วน คือ 1) การจัดการอบรม หลักสูตร
การฝึกอบรม ยังไม่ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และ 2) วัสดุอุปกรณ์ซึ่งยังไม่มีชุดฝึกอบรมใช้ในการอบรม 
ประกอบด้วย คู่มือ ส่ือการเรียนรู้ ป้ายส่ือความหมายในฐานเรียนรู้ต่างๆ ช ารุดทรุดโทรม ความต้องการเครือข่ายกสิกรรม 
ธรรมชาติ มีต้องการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม การด าเนินงาน และจัดสร้างส่ือการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ตรงตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม สอดคล้องกับการศึกษาของ แก้ววิเศษ  ธรรมวงสา ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้กสิกรรม
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ธรรมชาติแบบเกษตรสู่เกษตรของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มี วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการฝึกอบรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้โดยเกษตรกรด้วยกันในการท าเกษตรทางเลือก พบว่า 
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ด าเนินงานโดยความร่วมมอืของเกษตรกรที่ท าหน้าที่เป็นวทิยากรและเจา้หน้าที่
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนรู้ การจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม แปลง
ปฏิบัติจริง แปลงสาธิต แปลงจ าลอง การรับผู้เข้าอบรม วิทยากร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนสถานที่พัก โดยมี
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มูลนิธิเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ หน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาที่ส าคัญที่พบ คือ เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน วิทยากรประจ าฐาน เนื้อหาการฝึกอบรม และงบประมาณไม่เพียงพอ 
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NBUS085: แรงจงูใจท่ีมีผลตอประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการ
คลังสินคา 
MOTIVATION AFFECTING PERFORMANCE EFFICIENCY OF STAFFS IN PUBLIC WAREHOUSE 
ORGANIZATION 
 
เกศณรินทร  งามเลิศ 1   ดร.วิลาสินี  ยนตวิกัย 2 
1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, องคการคลังสินคา 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจาง องคการคลังสินคา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา จํานวน 
250 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิงอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 15,001-25000 บาท และมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา ไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานนโยบาย
และการบริหาร และดานความม่ันคงในการทํางาน 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยคํ้าจุน, องคการคลังสินคา 
 
Abstract 
 The purposes aimed to investigate the level of motivation, efficiency and Motivation affecting to 
performance efficiency of staffs in Public Warehouse Organization. The samples were staffs that were 
performing i in Public Warehouse Organization, for 250 samples. A questionnaire was used for data 
collection. A data was analyzed by using frequency, percent, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA, and Multiple linear regression. 
 The results were found that most respondents were female, between 31-40 years old, single 
status, bachelor degree level, salary between 15,001-25000 Baht, and lower 5 years for working 
experience. It was overall at high level of motivation. As sequentially, first was commitment needs, then, 
achievement needs, and power needs. Moreover, level of performance efficiency of staff was overall at 
the highest level. As sequentially, first was moral, then, code of ethics, disciplined, and performance. 
Finally, motivation affecting to performance of staffs in Public Warehouse Organization., was on 
Subordinate and Peers, Company Policy and Administration, and Security. 
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Keywords: Motivation, Motivational Factors, Maintenance or Hygiene Factors, Public Warehouse 
Organization 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนไดใหความสําคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดของการทํางานที่สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว อีกทั้งยังมีผลตอความกาวหนาและ
เส่ือมถอยขององคกร บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีบทบาทสําคัญตอการผลักดันภารกิจใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ส่ิงสําคัญนี้ คือ จะทําอยางไรใหทรัพยากรบุคคลขององคกรทํางานอยางเต็มความสามารถ มีความจงรักภักดีใน
องคกร ทํางานไดมีอยางมีประสิทธภิาพ และเพื่อใหเกิดพฤติกรรม การทํางานที่มุงเพิ่มปริมาณ องคกรจึงจําเปนตอง
สรางแรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจนั้นมีอิทธิผลตอผลิตผลของงาน ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับการจูงใจใน
การทํางานซ่ึงไมใชเร่ืองงายนักทีพ่นักงานจะตอบสนองตองานโดยที่ขาดแรงจูงใจ 
 ดังนั้น ในการที่องคการคลังสินคาจะสามารถดําเนินภารกิจตอไปไดในภาวะที่ไมมีรายไดจากการ
ดําเนินงานเอง นั้น องคการคลังสินคา อาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบองคกร และจําเปนตองใหความสําคัญในการ
กํากับดูแลอยางจริงจัง เพื่อแกไขขอบกพรองในสวนที่ยังขาดหรือเปนจุดออน เพื่อใหองคการสามารถพัฒนา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรทุกดานใหไดมาตรฐานตอไป โดยประสิทธิภาพของงานจําเปนตองอาศัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตเนื่องจากภาวะดังกลาวเปนผลใหพนักงาน และลูกจาง ขาดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน องคการคลังสินคาจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองเขาใจวา อะไรคือแรงจูงใจที่จะทําใหพนักงาน และลูกจาง เต็มใจที่
จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอแรงจูงใจของพนักงาน และลูกจางองคการคลังสินคา 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจาง องคการคลังสินคา 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ทําใหพนักงาน และลูกจางองคการคลังสินคามีแรงจูงใจ
แตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ตําแหนงงาน 
6. ระยะเวลาการทํางาน 
7. รายไดตอเดือน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. ดานความเช่ียวชาญในงานธุรกิจการคานโยบายรัฐ 
2. ดานความเอาใจใสในลูกคาและประชาชน 
3. ดานการประสานความรวมมือเปนทีม 
4. ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการปรับปรุงงาน 
5. ดานความรักในองคกร 
6. ดานความตระหนักในตนทุนผลประโยชน 
7. ดานการจัดการเครือขายความสัมพันธ 
8. ดานจริยธรรมและความโปรงใส 

ปจจัยจูงใจ 
1. ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล 
2. การไดรับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความกาวหนา 
ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร 
1. คาตอบแทน 
2. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
4. การนิเทศงาน 
5. นโยบายและการบริหาร 
6. สภาพการทํางาน 
7. สถานะทางอาชีพ 
8. ความม่ันคงในการทํางาน 
9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
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 2. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจางองคการคลังสินคาที่แตกตางกัน 
 3. แรงจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ พนักงานองคการคลังสินคา จํานวน 397 คน และลูกจางองคการคลังสินคา 
จํานวน 118 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 515 คน (ขอมูลจากสวนงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง ณ 
ตุลาคม 2558) 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา จํานวน 250 คน ซ่ึงการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ Yamane (อางใน สุทธนู  ศรีไสย. 2551: 38) 
ที่ระดับความเช่ือม่ันเทากับรอยละ 95 โดยขนาดกลุมตัวอยางขางตนได 225 ตัวอยาง แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่
ไมสมบูรณจากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 250 ตัวอยาง และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 
(Proportional Stratified Random Sampling) (อดุลย  ทองจํารูญ. 2556: 62) ตามสัดสวนขนาดของประชากร 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสอบถามที่เรียบเรียงขึ้นเองจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฏีที่
เก่ียวกับแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา กระทําโดย
การแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามมาประกอบการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนพนักงาน เพศหญิง อายุ 31-40 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการทํางาน ตํ่ากวา 5 ป 
และมีรายไดตอเดือน 15,001-25,000 บาท 
 สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจาง องคการคลังสินคา ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดาน
ปจจัยจูงใจ และดานปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจาง องคการคลังสินคา ดังนี้ 
  1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดในดานความสําเร็จ
ในงานที่ทําของบุคคล อยูในระดับเห็นดวยมาก ( Χ = 3.86, S.D. = 0.617) รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความกาวหนา ตามลําดับ 
  2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย
มากที่สุดในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับเห็นดวยมาก ( Χ = 3.59, S.D. = 0.616) รองลงมาคือ 
ดานสถานะทางอาชีพ ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการนิเทศงาน ดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหาร และดานคาตอบแทน ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการ
คลังสินคา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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พนักงาน และลูกจางองคการคลังสินคา มากที่สุดในดานจริยธรรมและความโปรงใส รองลงมา คือ ดานการจัดการ
เครือขายสัมพันธ ดานความเอาใจใสในลูกคาและประชาชน ดานความตระหนักในตนทุนประโยชน ดานความรักใน
องคกร ดานความเช่ียวชาญในงานธุรกิจการคานโยบายรัฐ ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการปรับปรุงงาน และ
ดานการประสานความรวมมือเปนทีม ตามลําดับ 
 สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการ
คลังสินคามีแรงจูงใจแตกตางกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-test และ F test (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบวา 
   สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 1.2 ตําแหนงงานที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 1.3 อายุที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในดานปจจัยคํ้าจุนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และอายุที่แตกตางกันทําใหพนักงาน 
และลูกจาง องคการคลังสินคามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 
   สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยคํ้าจุน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยคํ้าจุน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
   สมมติฐานที่ 1.6 ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และระยะเวลาการทํางาน
ที่แตกตางกันทําใหพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยคํ้าจุนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 1.7 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และรายไดตอเดือนที่
แตกตางกันทําใหพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยคํ้าจุนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
  สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจาง องคการคลังสินคาที่แตกตางกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-test และ F test (Analysis of Variance: 
ANOVA) พบวา 
   สมมติฐานที่ 2.1 เพศที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 2.2 ตําแหนงงานที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
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   สมมติฐานที่ 2.3 อายุที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคามีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 2.4 สถานภาพที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 2.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 2.6 ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
   สมมติฐานที่ 2.7 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
  สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง องคการ
คลังสินคา ทดสอบโดยใชสถิติ Multiple linear regression พบวา 
   สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจและดานปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัย 
สุขศาสตร มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง องคการคลังสินคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (R) = 0.646 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
    สามารถเขียนสมการพยากรณ ดังนี้ 
     Y = 1.322 + 0.474X1 + 0.194X2 
   สมมติฐานที่ 3.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จในงานที่ทําของ
บุคคลและดานความกาวหนา มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) = 0.667 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
    สามารถเขียนสมการพยากรณ ดังนี้ 
     Y = 1.168 + 0.360X1 + 0.086X5 
   สมมติฐานที่ 3.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยคํ้าจุนในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานนโยบายและการบริหาร มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจาง องคการคลังสินคา  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) = 0.679 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
    สามารถเขียนสมการพยากรณ ดังนี้ 
     Y = 1.300 + 0.372X3 + 0.156X8 + 0.122X5 
   สมมติฐานที่ 3.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความเช่ียวชาญในงานธุรกิจการคานโยบายรัฐ โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.578 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับ
รอยละ 32.90 
   สมมติฐานที่ 3.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความเอาใจใสในลูกคาและประชาชน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.445 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับ
รอยละ 19.10 
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   สมมติฐานที่ 3.6 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการประสานความรวมมือเปนทีม โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.615 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับรอยละ 37.40 
   สมมติฐานที่ 3.7 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการปรับปรุงงาน โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.505 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับ
รอยละ 24.90 
   สมมติฐานที่ 3.8 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความรักในองคกร โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ เทากับ 0.557 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับรอยละ 30.50 
   สมมติฐานที่ 3.9 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความตระหนักในตนทุนประโยชน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.433 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับรอยละ 18.10 
   สมมติฐานที่ 3.10 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน 
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการจัดการเครือขายความสัมพันธ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.540 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับ
รอยละ 28.60 
   สมมติฐานที่ 3.11 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน 
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานจริยธรรมและความโปรงใส โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธพหุคูณ เทากับ 0.438 และสามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะหตัวแปรตาม ไดเทากับรอยละ 18.50 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง องคการ
คลังสินคาสามารถอภิปรายผล ไดดังนี ้
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอแรงจูงใจของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคาจาก
การวิจัย พบวา เพศ สถานภาพ  ระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการทํางานในองคการคลังสินคา ลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย การกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบ การสนับสนุนการฝกอบรม หรือสัมมนา ไดรับความเสมอภาคกันไมไดมีแบงขอบเขตในเร่ือง
ของเพศหญิงหรือชาย สถานภาพโสด สมรส หมาย/หยาราง ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือสูง
กวาปริญญาตรี และตําแหนงงานพนักงาน ลูกจาง จึงทําใหไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการ
ทํางานที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน เนื่องจากบุคคลที่มีระยะเวลาการทํางานหลายป 
สามารถที่จะทํางานไดต้ังแตตนจนจบโดยอาศัยความถนัดในงาน ประสบการณความรู และความสามารถ ไดมากกวา
บุคคลที่มีระยะเวลาการทํางานนอย อีกทั้งยังรับรูในนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจนมากกวา จึงเปนส่ิงที่ทําให
บุคคลมีแรงจูงใจตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประกายมาศ  เพชรรอด (2557) อายุ ที่แตกตางกันมีผลตอ
แรงจูงใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 จากการวิจัยจะพบวา บุคคลที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป จะมีแรงจูงใจ
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แตกตางกับทุกชวงอายุ เนื่องจากรูสึกวางานที่ทํามีความม่ันคง ไมถูกไลออกโดยงาย และยังเปนอาชีพที่มีเกียรติและ
ศักด์ิศรี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี  ทองอยู (2556) ที่พบวา อายุที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยคํ้าจุนแตกตางกัน 
สวนรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดย
พนักงานที่มีรายไดตอเดือน ต้ังแต 50,001 บาท ขึ้นไป รูสึกถึงความม่ันคงในการทํางาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน สงผล
ใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ออมอารีย  ย่ีวาศรี (2552) ที่พบวา แรงจูงใจในการการ
ปฏิบัติงานของขาราชการปกครองที่มีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง 
องคการคลังสินคา จากการวิจัยพบวา เพศ ที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยเพศหญิงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา
เพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงจะมีความเอาใจใสในการใหบริการทุกๆ รายละเอียด มีความอดทนในการทํางาน 
มีมนุษยสัมพันธติดตอประสานงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายไดมากกวาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของ  
จิตราวรรณ  ถาวรวงศสกุล (2554) ที่พบวา พนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ ที่มีเพศ
ตางกัน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระยะเวลาการ
ทํางานที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยบุคคลที่มีระยะเวลาการทํางาน 21 ป ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ที่สุด เนื่องจากทํางานในองคกรมานานจะมีความชํานาญ ความรู ความเขาใจในงานที่เปนภารกิจหลักขององคกร เชน 
งานนโยบายรัฐ ในการทํางานใดๆ จะคิดอยางรอบคอบเพื่อไมใหงานเสียหายและเกิดผลกระทบกับตนเองไดมากกวา
บุคคลที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญา  วีณะคุปต (2551) ที่พบวา พนักงานบริษัท 
Gulf Air Line ที่มีอายุงานแตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา 
ประกอบดวย แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร จากการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดาน
ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล และดานความกาวหนา เนื่องจากในการที่กระตุนใหบุคคลรักในงานองคกร จําเปนตอง
จูงใจในเร่ืองที่เก่ียวของกับงานโดยตรง ในที่นี้อาจเปนการมอบหมายโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดย
การวัดผลสําเร็จของกิจกรรมที่ทํา เพื่อใหบุคคลรูสึกภูมิใจกับความสําเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือน
ตําแหนงที่สูงขึ้นดวยความเปนธรรม และสนับสนุนฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เก่ียวของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เสกสรร  อรกุล (2557) ที่พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเมทเทิลคอมจํากัด คือ ปจจัยแรงจูงใจภายใน ประกอบดวย ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยก
ยองยอมรับนับถือ การมีอํานาจในหนาที่และโอกาสกาวหนา และดานปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร ที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในการทํางานผลงานจะสําเร็จได จําเปนตองอาศัยการติดตอส่ือสาร การทํางาน
รวมกัน ซ่ึงอาจตองการคําปรึกษา หรือการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สําหรับดานความม่ันคงในการทํางาน และดาน
นโยบายและการบริหาร องคการคลังสินคาเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย บุคคลจะรูสึกถึงความ
ม่ันคงในอาชีพที่จะไมถูกไลออกไดงาย สอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑล  รอยตระกูล (2556) แรงจูงใจที่สงผลตอ
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การปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขาในภาพรวมมี 5 ดาน ไดแก ความม่ันคงในงานความสําเร็จของงาน นโยบาย
และการบริหาร ความกาวหนา และความสัมพันธระหวางบุคคล 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจัย 
  จากผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจาง องคการคลังสินคา ทั้งในดานปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร คือ ดานความสําเร็จใน
งานที่ทําของบุคคล ดานความกาวหนา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน และดาน
นโยบายและการบริหาร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   1. องคกรควรใหการสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อพัฒนะทักษะความรูของพนักงาน ซ่ึงในการ
อบรมควรจัดใหมีการอบรมในหลายๆ ดาน เชน ดานกฎหมาย ดานตรวจสอบภายใน ดานบัญชี ดานคอมพิวเตอร 
ดานการตลาด โดยเปนการสงเสริมอยางจริงจังเพื่อที่จะนํามาประยุกตใชในงานขององคกร และสามารถแกไขปญหา
ในงานที่ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. องคกรควรมีเกณฑในการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน และเล่ือนตําแหนงพนักงานที่เปน
มาตรฐานชัดเจน สามารถวัดประสิทธิภาพงานของแตละบุคคลไดจริง เพื่อเปนแรงจูงใจใหบุคคลมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน สงผลที่ดีตอประสิทธิภาพของงานมากขึ้น ถึงแมวาในการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนจะพิจารณาจาก 
KPI ของงาน แตเปนผลการประเมินที่ไมสามารถวัดความสามารถของพนักงานที่ไดรับการปรับขั้นเงินเดือน และเล่ือน
ตําแหนงไดอยางเปนธรรม 
   3. องคกรควรมีการสนับสนุนความคิดสรางสรรคใหมๆ ของพนักงาน และลูกจาง เนื่องจาก
องคกรเปนหนวยงานที่ตองดําเนินภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลเพียงอยางเดียว ดังนั้น ในการดําเนินภารกิจของ
องคกรใหย่ังยืน ตองสามารถดําเนินภารกิจไดดวยตัวเอง 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาเร่ืองความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานดานการฝกอบรม เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลใหมีประสิทธิภาพตอพนักงานมากย่ิงขึ้น 
  2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคกร เพื่อที่จะไดทราบวา มีปจจัยใดบาง
ที่จะชวยผลักดันใหพนักงานมีความรัก และผูกพันตอองคกร 
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NBUS086: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS RELATED TO THE BUYING BEHAVIOR OF CONSUMERS OF BOTTLED MINERAL 
WATER. IN BANGKOK 
 
ลินดา  พงษ์ศกัดิ์ 1   ดร.วิลาสินี  ยนต์วกิัย 2 
1 นักศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ องค์การคลังสนิค้า 
2 สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ องค์การคลังสินคา้ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัย
ทางด้านตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และปัจจัย
ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับ
รสชาติของน้้าแร่มากที่สุด ด้านราคาผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องหาซื้อได้ง่ายสะดวก มีสถานที่จ้าหน่ายทั่วไปมากที่สุด และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องมีการส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถมมากที่สุด  
และด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อยี่ห้อมิเนเร่  (Minere) มากที่สุด 
โดยซื้อจาก 7-Eleven สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง เพราะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อ มี
ปริมาณการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเฉล่ียน้อยกว่า 30 ขวดต่อเดือน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเฉล่ียต่้ากว่า 
600 บาทต่อเดือน ขนาดที่ซื้อบ่อยที่สุดคือ 0.6 ลิตร ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อ น้้าแร่บรรจุขวด 
 
Abstract 
 This research aims to study the personal factors of consumers in Bangkok to study the market 
in relation to the purchase, to study the behavior of consumers choose to buy bottled mineral water in 
Bangkok. And to identify factors that are associated with buying bottled mineral water in Bangkok. The 
questionnaire was used to collect the data showed. Most are female between the ages of 30-39 years of 
undergraduate education. A career civil servants/state enterprise the average income per month from 
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10,001 to 20,000 baht, and marketing factors that are related to buying bottled mineral water. IT was 
Found that consumer products with a focus on the taste of the water. In tern of price, consumers have to 
focus on the highest quality. About the distribution channels, consumers have to focus on buying easy 
and available products are the most common. About the promoting consumer markets have to focus on 
the promotion of the highest premiums and the behavior in the decision to buy mineral water. Most 
consumers choose to buy the Minere brand, the most purchased from 7-Eleven 1-2 times a week, 
because of the quality and standard. By themselves, they decide to buy. The average purchase quantity 
of bottled mineral water is less than 30 bottles per month. The average purchase price of bottled mineral 
water is less than 600 baht per month. The most common purchase is 0.6 liters. The results of the 
hypothesis testing showed that the personal factors in terms of sex, age, education, occupation and 
income were significantly correlated with the purchase behavior of bottled mineral water at .05 level. 
Distribution channels and marketing promotion there was significant relationship with the buying behavior 
of bottled mineral water at .05 level. 
 
Keywords: market factors Purchasing Behavior Bottled mineral water 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันแนวโน้มรักสุขภาพมาแรงหนุนตลาดน้้าแร่ธรรมชาติโตขึ้น 18% สูงกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่น โดยเฉพาะ
น้้าดื่มธรรมดาโตต่้ากว่า 5% จากการเติบโตของตลาดน้้าแร่ในปีที่ผ่านมาจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากลุ่มผู้บริโภค 
มีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ตลาดน้้าแร่จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง 15% บริษัทฯผู้ผลิตน้้าแร่บรรจุขวด จึงพร้อม 
รุกตลาดอย่างเต็มที่โดยเน้นเรื่องจุดเด่นที่มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นหลัก (ผู้จัดการออนไลน์. 13 มีนาคม 
2558) ตลาดน้้าแร่ในปัจจุบันเติบโตประมาณ 15% ด้วยมูลค่าตลาด 2,500 ล้านบาท มี 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ มิเนเร่ 
เป็นผู้น้าตลาดมีส่วนแบ่งตลาดที่ 33%, ออรา 30%, มองต์เฟลอ 12% และเพอร์ร่า 10% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 
2558) 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าตลาดน้้าแร่บรรจุขวดนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่อง
สุขภาพมาก ขึ้นท้าให้มีความต้องการบริโภคน้้าแร่มากขึ้นด้วย การแข่งขันในตลาดน้้าแร่เป็นการแข่งขันแบบเชิงรุก  
เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีเป้าหมายเพื่อจะครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครว่าปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดหรือไม่ และมีผลมากน้อยเพียงใด และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อจะได้น้าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าแร่บรรจุขวดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ 
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 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง ปัจจัย 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจ้าหน่ายการส่งเสริม
การตลาด 
 ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง แหล่งที่มา สถานท่ี ความสวยงาม สีและขนาดของบรรจุภัณฑ์ ความใหม่
สะอาด รสชาติ ความมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักการแสดงวันเดือนปีที่ผลิต 
 ราคา (price) หมายถึง ราคา มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาถูก ราคาถูกลงเมื่อซื้อในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น มีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) หมายถึง หาซื้อได้ง่ายมีจ้าหน่ายทั่วไป มีจ้าหน่ายใกล้บ้านใกล้ที่ท้างาน 
มีจ้าหน่ายไม่ขาดตลาด และมีบริการส่งสินค้า 
 การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมีเนื้อหาโฆษณาที่
น่าสนใจมีการลดราคาช่วงเทศกาลต่างๆ มีพนักงานคอยแนะน้าสินค้าให้ค้าปรึกษา มีการออกบูธจัดงานแสดงสินค้า 
มีการจัดชิงโชคแจกของรางวัลแจกของแถม และมีโครงการช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง ระยะเวลาในการซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อยี่ห้อที่
เลือกซื้อมากที่สุดซื้อจากที่ใด ขนาดที่ซื้อปริมาณที่ซื้อต่อเดือน ความถี่ในการซื้อการตัดสินใจซื้อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนที่ท้างานและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 
5,692,284 คน (ประกาศส้านักทะเบียนกลาง. 2558) 
  2. กลุ่มตัวอย่างประชากร คือคนที่ท้างานและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครจ้านวน 400 
คน โดยใช้สูตรค้านวณขนาดตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane. 1973: 727–729) [Site Reference] ที่ระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 
  3. เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) น้าแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง จ้านวน 400 ชุด จากนั้นน้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป SPSS 

ปัจจัยทางด้านบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
1. ระยะเวลา 
2. เหตุผลที่ซื้อ 
3. ค่าใช้จ่าย 
4. ยี่ห้อที่ซื้อ 
5. ซื้อจากที่ใด 
6. ขนาดที่ซื้อ 
7. ปริมาณที่ซื้อ 
8. ความถี่ใน การซื้อ 
9. การตัดสินใจ 

ปัจจัยทางด้านการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
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สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 61.25 มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุดร้อยละ 39.50 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 64.75 มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุดร้อยละ 
33.75 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001–20,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 42.75 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
มีค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการบริโภคน้้าแร่บรรจุขวด
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 ซึ่งมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคญัในเรื่องรสชาติของน้้าแร่
มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 
   2. ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ซึ่งมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในเรื่องมีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 
   3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.54 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในเรื่องหาซื้อ
ได้ง่ายสะดวกมีสถานท่ีจ้าหน่ายทั่วไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 
   4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.27 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาข้อย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในเรื่อง
มีการส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82  
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคน้้าแร่บรรจุขวดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดยี่ห้อมิเนเร่ (Minere) มากที่สุดร้อยละ 38.80 ความถี่ในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภค
สัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง มากที่สุดร้อยละ 50.80 โดยซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภคจาก 7–Eleven มากที่สุดร้อยละ 57.70 
สาเหตุที่เลือกบริโภคน้้าแร่บรรจุขวดเพราะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานมากที่สุดร้อยละ 31.00 บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมากที่สุด คือ ตนเอง ร้อยละ 80.00 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเฉล่ียต่อเดือน
ต่้ากว่า 600 บาท มากที่สุดร้อยละ 72.50 โดยซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาด 0.6 ลิตรมากที่สุดร้อยละ 59.50 มีปริมาณการ
ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเฉล่ียต่้ากว่า 30 ขวดต่อเดือนมากที่สุดร้อยละ 75.30 ระยะเวลาที่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภคน้อย
กว่า 1 ปี มากที่สุดร้อยละ 34.50 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
   (H0) : ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
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   (H1) : ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า .05 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้
    1. เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด มีค่า Sig 
เท่ากับ .040 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด มีค่า Sig เท่ากับ .006 ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาดใดบ่อย
ที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .006 และระยะเวลาที่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภค มีค่า Sig เท่ากับ .000 
    2. อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด มีค่า 
Sig เท่ากับ .008 เลือกบริโภคน้้าแร่เพราะเหตุใดส้าคัญที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .050 และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อน้้าแร่บรรจุขวด มีค่า Sig เท่ากับ .001 
    3. การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.046 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด มีค่า Sig เท่ากับ .049 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
น้้าแร่บรรจุขวดโดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากับ .000 ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาดใดบ่อยที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .050 
และระยะเวลาที่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภค มีค่า Sig เท่ากับ .004 
    4. อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภค 
มีค่า Sig เท่ากับ .010 ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด มีค่า Sig เท่ากับ .005 และซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาดใด
บ่อยที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .004 
    5. รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด มีค่า 
Sig เท่ากับ .005 ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดโดยเฉล่ียต่อเดอืน มีค่า Sig เท่ากับ .000 ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาด
ใดบ่อยที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .016 ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเป็นปริมาณเฉล่ียเดือนละกี่ขวด มีค่า Sig เท่ากับ .001 และ
ระยะเวลาที่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภค มีค่า Sig เท่ากับ .004 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุ
ขวด 
   (H0) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุ
ขวด 
   (H1) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่า Sig น้อยกว่า .05 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อน้้าแร่บรรจุขวดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 
    1. ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดในด้านน้้าแร่
บรรจุขวดยี่ห้อใดที่ซื้อมาบริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .005 และเลือกบริโภคน้้าแร่บรรจุขวดเพราะ
เหตุใดส้าคัญที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .033 
    2. ด้านราคาโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด เนื่องจาก
มีค่า Sig อยู่ในระดับมากกว่า .05 
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    3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่
บรรจุขวดในด้านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .040 เลือกบริโภคน้้าแร่บรรจุขวดเพราะ
เหตุใดส้าคัญที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .000 และซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาดใดบ่อยที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .026 
    4. ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุ
ขวดในด้านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .007 เลือกบริโภคน้้าแร่บรรจุขวดเพราะเหตุใด
ส้าคัญที่สุด มีค่า Sig เท่ากับ .000 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด มีค่า Sig เท่ากับ .009 และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดโดยเฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากับ .004 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน ์ ปิติวุฒิ (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภค
ในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล  วิวัฒน์ชาญกิจ (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตนันท์  รินทา (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้้าดื่มตราอ่างแก้ว 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 -40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
  2. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด ถ้า
พิจารณาตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับรสชาติของน้้าแร่
มากที่สุด ด้านราคาผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องหาซื้อได้ง่ายสะดวก มีสถานที่จ้าหน่ายทั่วไปมากที่สุด และด้านการส่งเสริม
ทางการตลาดผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องมีการส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถมมากที่สุด ซึ่งมีลักษณะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรดา  แซ่อึ้ง (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส้าคญัในการซื้อ
น้้าแร่บรรจุภาชนะส้าหรับดื่ม ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส้าคัญมากในเรื่อง
รสชาติของน้้าแร่ ปัจจัยด้านราคามีความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องระดับราคามีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้อ
อื่นๆ มีการก้าหนดราคาหลากหลายตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้ความส้าคัญกับ
เรื่องการหาซื้อง่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส้าคัญในเรื่องการแจกสินค้าให้ทดลอง การลดราคาสินค้า 
การแถมสินค้า การออกบูธ หรือการแสดงสินค้าต่างๆ พนักงานขายมีการแนะน้าสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์  สมพุฒิ (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดของ
ประชาชนในต้าบลตลาดใหญ่ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านราคาผู้บริโภคคิดว่าราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์  ปิติวุฒิ (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อน้้าแร่
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บรรจุขวดของผู้บริโภคในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคมากที่สุด พบว่าด้านการจัดจ้าหน่ายให้ความส้าคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการมี
สินค้าให้ซื้อได้ตลอดเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตนันท์  รินทา (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อน้้าดื่มตราอ่างแก้ว พบว่าความพึงพอใจในการบริโภคน้้าดื่มตราอ่างแก้วด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ้าหน่าย 
ด้านราคา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  3. จากผลการวิจัยด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ยี่ห้อมิเนเร่ (Minere) มากที่สุด โดยซื้อจาก 7-Eleven สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพราะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อมีปริมาณการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเฉล่ียน้อยกว่า 30 ขวดต่อเดือน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
น้้าแร่บรรจุขวดเฉล่ียต่้ากว่า 600 บาทต่อเดือน ขนาดที่ซื้อบ่อยที่สุดคือ 0.6 ลิตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เรวดี  
กิตติกูลไพศาล (2551) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคน้้าแร่ธรรมชาติของผู้บริโภคในเขตอ้าเภอเมืองจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคน้้าแร่ธรรมชาติเพราะหาซื้อได้ง่าย นิยมซื้อขนาดเล็กมีปริมาณ 
500-600 มิลลิลิตร ส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven และจะซื้อ 2-3 วันต่อครั้ง และกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าราคาน้้าแร่ธรรมชาติในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับสินค้าอยู่แล้ว และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชูเกียรติ  มวลจันทร์ (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อน้้าดื่มตราเอ็มเจ ในอ้าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง 
  4. จากสมมติฐานข้อ 1 ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด พบว่า 
   เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ซึ่งมีพฤติกรรมรักความสวยงามและรักสุขภาพจึงนิยมซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภคมากว่าเพศชาย มีการ
ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ขนาดที่ซื้อบ่อย คือ 0.6 ลิตร เพราะมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการใช้งาน 
   อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท้างานและมีครอบครัวแล้ว จึงมีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่จากร้าน 7-Eleven เพราะ
หาซื้อได้ง่ายมีความสะดวกสบายเหมาะกับวัยท้างาน เหตุผลที่เลือกเพราะมั่นใจในคุณภาพของน้้าแร่ ส่วนใหญ่การ
ตัดสินใจก็มาจากตนเองหรือคนในครอบครัว 
   การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด เนื่องจาก
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นตัวที่ชี้วัดความสามารถในการใช้จ่ายสินค้าของผู้บริโภค เพราะส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ีย 10,001 -20,000 บาท ท้าให้ผู้บริโภคมี
การตระหนักถึงส่ิงเร้าต่างๆ ที่ท้าให้เกิดกระบวนการทางความคิดในการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาบริโภคโดยซื้อจาก
ร้าน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซื้อสัปดาห์ละ1-2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่้ากว่า 600 บาท 
ขนาดที่ซื้อบ่อยก็คือ 0.6 ลิตร มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา
และสถานภาพครอบครัว ส่ิงเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิง
ส้าคัญ และสถิติที่วัดได้ของหน่วยประชากรที่ช่วยก้าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย และสอคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของ สุวสา  ชัยสุรัตน์ 
(2550) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าผู้บริโภคมีอุปสงค์ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดส่วนใหญ่ 
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จะสร้างประโยชน์โดยตรงให้แก่ผู้บริโภค อาจแบ่งได้ตามลักษณะคงทนถาวรและไม่คงทนถาวร หรือแบ่งตามลักษณะ
การซื้อ เช่น การซื้อสินค้าโดยค้านึงถึงความสะดวก สบายโดยเปรียบเทียบราคาและคุณภาพให้แน่ในก่อนตัดสินใจซื้อ 
ประเภทของผู้บริโภคมีความแตกต่างตามอายุ เพศ รายได้การศึกษา สถานะภาพ และรสนิยมของผู้บริโภค มูลเหตุที่
ท้าให้ตัดสินใจซื้อมีอยู่ 2 ประเภท คือ มูลเหตุจูงใจทางเหตุผลและทางอารมณ์ วิธีการซื้อและโอกาสในการซื้อ ระบบ
การซื้อของผู้บริโภคนั้นไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย ความต้องการ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
  5. จากสมมติฐานข้อ 2 ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด พบว่า 
   ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด ในด้านน้้าแร่
บรรจุขวดยี่ห้อใดที่ท่านเลือกซื้อมาบริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ยี่ห้อมิเนเร่ และท่านเลือกบริโภคน้้าแร่บรรจุขวด
เพราะเหตุใดส้าคัญที่สุดเพราะมั่นใจในคุณภาพของน้้าแร่ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องของรสชาติโดยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ด้านราคาโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด เนื่องจาก
พฤติกรรมการเลือกซื้อส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคว่าราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีหลายราคาให้
เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ มีราคาถูกลงเมื่อซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และมีราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆ ซึ่ งมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดใน
ด้านท่านซื้อน้้าแร่บรรจุขวดเพื่อบริโภคจากที่ใด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายจึงนิยมซื้อน้้าแร่จาก 7 -
Eleven เพราะหาซื้อได้ง่าย มีสถานที่จ้าหน่ายทั่วไป มีจ้าหน่ายใกล้บ้าน ใกล้ที่ท้างาน และมีจ้าหน่ายไม่ขาดตลาด 
และเลือกบริโภคน้้าแร่บรรจุขวดเพราะมีความมั่นใจในคุณภาพ โดยซื้อน้้าแร่บรรจุขวดขนาด 0.6 ลิตร บ่อยที่สุด 
   ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวด 
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อน้้าแร่บรรจุขวดจาก 7-Eleven เพราะมีความมั่นใจในคุณภาพของน้้าแร่บรรจุขวด และ
ส่วนใหญ่เลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าแร่บรรจุขวดโดยเฉล่ียต่อเดือนต่้ากว่า 600 บาท 
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถม มีการจัดชิงโชคแจกรางวัล และ
ลดราคาช่วงเทศกาลต่างๆ 
  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณดี  ทิพย์เนตร (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุ
ขวด ตราเทพเจริญพร ในอ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวด 
ตราเทพเจริญพร มีพฤติกรรมการบริโภคน้้าดื่ม อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเป็นด้านต่างๆ โดยเรียงล้าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจัดจ้าหน่าย 
และปัจจัยด้านราคา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เห็นความส้าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้้าแร่บรรจุขวดสามารถน้าไปพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด้าเนินการ
ธุรกิจน้้าแร่บรรจุขวดได้ ดังนี้ 
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   1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตควรให้ความส้าคัญกับเรื่องคุณภาพของรสชาติน้้าแร่ และเรื่องบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใหม่ และสะอาด การแสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและตัดสินใจเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดได้ง่ายขึ้นจากคุณสมบัติต่างๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่ิง
หน่ึงที่ท้าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
   2. ด้านราคา ผู้ผลิตควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้้าแร่บรรจุขวด และผู้ผลิตควรให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับคณุภาพและมาตรฐานในการผลิตมากที่สุด การสร้างความแตกต่างในการผลิตให้มากกว่าคู่แข่ง
ขัน ท้าให้ผู้ผลิตสามารถตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขันได้ เพราะสินค้ามีความแตกต่างจากผู้แข่งขัน  
   3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ถือเป็นเรื่องที่ส้าคัญอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันคนส่วน
ใหญ่ชอบความสะดวกสบาย ดังนั้นควรมีการให้บริการส่งสินค้าให้ผู้บริโภคเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และควร
มีกระจายสินค้าไปให้ทั่วถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ถ้าสินค้าหาซื้อง่ายและมีจ้าหน่ายทั่วไป จะท้าให้ผู้บริโภครู้จักและ
คุ้นเคยกับสินค้า และไม่ควรปล่อยให้สินค้าขาดตลาดเพราะผู้บริโภคอาจไปซื้อสินค้าอื่นแทน 
   4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในปัจจุบันนี้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ถือว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้้าแร่บรรจุขวดมาก ไม่ว่าจะเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือโฆษณาที่บอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากน้้าแร่
บรรจุขวด ผู้ผลิตควรสอดแทรกเนื้อหาที่บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการดื่มน้้าแร่บรรจุขวด และควรมีการ
ส่งเสริมทางการตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ ควรมีการส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถม หรือการส่งฉลากชิงโชค
แจกรางวัลให้กับลูกค้า ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะท้าให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มยอดขายได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. การท้าวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวมรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่นๆ บ้าง เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น และให้ทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงควรมีการกระจาย หรือท้าวิจัยไปยัง
ออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ 
  2. ในการท้าวิจัยครั้งต่อไปควรหาข้อมูลในการสอบถามผู้บริโภคในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยหาส่ิงที่ตรงกับความเป็นจริงทันยุคทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน 
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NBUS87: ปจจยัท่ีสงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการ
ซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
THE FACTORS EFFECTING SAFETY OF THE OPERATION AIRCRAFT MECHANIC HANGAR 
MAINTENANCE THAI TECHNICAL DEPARTMENT THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED AT SUVARNABHUMI AIRPORT 
 
สุทธิพงษ  มหาพรหมรักษ 1   พัชนี จันทรนอย 2   ดร.สุภา  จิรวัฒนานนท 3 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุง
อากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
สวนบุคคลที่สงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน และศึกษาปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยการ
ปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน โดยเคร่ืองมือใช แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือชางซอมเคร่ืองบินตําแหนงระดับ 1 ถึง
ระดับ 7 จํานวน 110 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา อายุ 46 ป ขึ้นไป ตําแหนงงาน คือ ระดับ 4-6 ประสบการณการทํางานซอมเคร่ืองบิน 
คือ 11-15 ป ระดับเงินเดือน คือ 50,001 บาท ขึ้นไป ระดับการศึกษาคืออนุปริญญา และพบวา ในดานการบริหารการ
จัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการเตรียมความพรอมเม่ือเกิดปญหาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มีคาเฉล่ีย ( Χ = 3.71) เปนคามากสุด ความเส่ียง ในดานสภาวะแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอ
ความเส่ียง มีคาเฉล่ีย ( Χ = 3.62) เปนคามากสุด แรงจูงใจ ในดานสภาวะแวดลอมและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
เฉล่ีย ( Χ = 3.45) เปนคามากสุด การฝกอบรม ในดานการจัดสงบุคคลเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาในศักยภาพใน
การทํางาน มีคาเฉล่ีย ( Χ = 3.45) เปนคามากสุด 
 
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัย ชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุง 
 
Abstract 
 The objective of this research was. 1) to study personal factors  effecting the safety of aircraft 
mechanic maintenance operations, Hangars  Maintenance 2) the factors effecting the safety of aircraft 
mechanic maintenance operations, Hangars  Maintenance Thai technical Department. Thai Airways 
International Public Company Limited. Tool used for data collection were questionnaires.  Aircraft 
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maintenance Mechanics, Position job levels 1-7, Sample group were 110 persons used in the analysis. 
Descriptive statistics include Percentage, Frequency, Mean, and Standard Deviation. 
 The study found that the majority were Age over of 46 years, Position job levels 4-6 ,  Aircraft 
maintenance Experience were11-15 years, Salary levels was50,001 baht upwards , The diploma of 
degree study levels and found Occupational Health and Safety Management System. Operational factors 
that have caused problems with Occupational health and safety were lack of preparation, ( Χ = 3.71), the 
highest level. Risk. The environment in the workplace affect risk ( Χ = 3.62), the highest level. Motivation. 
The personnel are ready and creating good attitudes ( Χ = 3.45), the highest level. Training 
managements learning and practical to build understanding will increase good performance ( Χ = 3.45) 
the highest level. 
 
Keywords: The factors effecting safety of the operation, Aircrafts Mechanic, Hangar maintenance 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันการเดินทางมีทางเลือกหลายทาง ซ่ึงการเดินทางโดยเคร่ืองบินถือเปนทางเลือกลําดับแรกๆ ในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากทางดานความปลอดภัย ความรวดเร็ว ซ่ึงความปลอดภัยในการเดินทางมีความจําเปน และถือเปน
หลักสําคัญที่สุด (https://www.gotoknow.org/posts/131406. 2012) ในประเทศไทยดานธุรกิจการบินสายการบิน
แหงชาติ คือ สายการบินไทย โดย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการบินไทยเปนสายการบินแหงชาติที่มี
ภาพลักษณเปนที่เช่ือถือของลูกคาโดยไดรับ ซ่ึงเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับเร่ืองรางวัลจาก
สถาบันตางๆ อยางตอเนื่อง คุณภาพการบริการ มาตรฐานดานความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอลูกคา ปจจัย
เหลานี้ชวยสนับสนุนใหตราสินคา (Brand) “การบินไทย” มีความแข็งแกรง เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบินและ
ไดรับความเช่ือถือจากทุกฝาย 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนวยงานหลักในการเตรียมพรอมเพื่อรองรับจากแผนยุทธศาสตร
และมีหนาที่สําคัญในการใหบริการดูแล ตรวจสอบ ใหการซอมบํารุงเคร่ืองบินของสายการบินที่มาใชบริการ คือ ฝาย
ชางซอมบํารุงอากาศยานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการขนสงทางอากาศตามหลักการขนสงทางอากาศของ ICAO 
ฝายชางซอมบํารุงอากาศยาน จะทําหนาที่ดําเนินงานดานการซอมบํารุงอากาศยานใหมีสภาพสมควรเดินอากาศตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ โดยในการซอมบํารุงระดับลานจอด (Line maintenance) การซอมบํารุงระดับฐานปฏิบัติการ
และสถานี (Base and Outer Station maintenance) การซอมใหญอากาศยาน (Heavy maintenance) การซอม
ใหญอุปกรณอากาศยาน (Component overhaul) การซอมใหญเคร่ืองยนตอากาศยาน (Engine overhaul) การสอบ
เทียบมาตรฐานอุปกรณและเคร่ืองมือ (Calibration services) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตางๆ  
ที่เก่ียวของกับการบินทั้งในประเทศและตางประเทศ (http://www.thaitechnical.com. 2011) กองปฏิบัติการซอม
บํารุงอากาศยานเปนสวนหนึ่ง มีภาระหนาที่ดําเนินการใหการซอมบํารุงอากาศยานตามแผนการซอมบํารุงในระดับ
ฐานปฏิบัติการและสถานี 
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 ความปลอดภัยในการทํางานของชางซอมเคร่ืองบินคือส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงาน หนวยงานหรือองคกร
จําเปนตองมีการจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หากพนักงานไมปฏิบัติตาม จะทําใหเกิดผล
กระทบตอองคกรหลายอยาง อาทิเชน ตารางบินเกิดการลาชาหรือเปล่ียนแปลง ทําใหมีผลกระทบดานตนทุนจะเพิ่ม
สูงขึ้นดวยเหตุดังกลาว และยังกระทบตอช่ือเสียงขององคกรเปนตน จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน  
ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุง
อากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กอง
ปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอม
บํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานประชากร ไดแกพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ระดับตําแหนงต้ังแตชาง
ซอมบํารุงอากาศยานระดับ 1 ถึงระดับ 7 จํานวน 155 คน 
 ดานพื้นที่ ไดแก กองปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ดานระยะเวลาการจัดเก็บขอมูล ไดแก เดือน ธันวาคม 2559-เดือน มกราคม 2560 
 ดานเนื้อหา ความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน ไดแก การบริหารการจัดการระบบอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยตาม ความเส่ียง แรงจูงใจ การฝกอบรม 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัย หมายถึง ภาวะและปจจัยที่สงผลหรือมีผลตอสุขภาพของพนักงานหรือ
บุคคลอื่นในสถานทํางาน 
 การปฏิบัติงาน หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันบรรลุเปาหมาย 
 ชางซอมเครื่องบิน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาดูแล ซอมบํารุง เคร่ืองบิน 
 กองปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน หมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของฝายชาง บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีระดับการบริหารอยูในระดับผูจัดการกอง และมีภาระหนาที่ใหการซอมบํารุงอากาศ
ยานตามแผนการซอมบํารุงในระดับฐานปฏิบัติการและสถานี 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หมายถึง บริษัทรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนิน
กิจการในดานการบินพาณิชยทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1. แนวความคิดการบริหารการจัดการ 
  2. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
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  3. แนวความคิดความเส่ียง 
  4. แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร 
  5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  6. ฝายชางซอมบํารุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกไขความบกพรองที่อาจเกิดขึ้น และสรางความม่ันใจในดาน
ความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานและดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุของสายการบิน 
บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนไปตามที่กําหนด 
 2. เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของพนักงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ฝาย
ชาง บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในการปฏิบัติงาน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากบทที่ 2 นํามากําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการ
ซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1. แนวความคิดการบริหารการจัดการ 
  2. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
  3. แนวความคิดความเส่ียง 
  4. แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร 
  5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  6. ฝายชางซอมบํารุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อายุ 
2. ประสบการณการทํางาน 
3. ตําแหนงงาน 
4. ระดับเงินเดือน 
5. ระดับการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงาน 
ชางซอมเคร่ืองบิน  
1. การบริหารการจัดการระบบอาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
2. ความเส่ียง 
3. แรงจูงใจ 
4. การฝกอบรม 
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 สมมติฐานการศกึษา 
  1. ชางซอมเคร่ืองบินที่มีอายุตางกัน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
  2. ชางซอมเคร่ืองบินที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
  3. ชางซอมเคร่ืองบินที่มีประสบการณตางกัน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
  4. ชางซอมเคร่ืองบินที่มีระดับเงินเดือนตางกัน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
  5. ชางซอมเคร่ืองบินที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก พนักงานที่ปฏิบัติงานในกองปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ดํารงตําแหนงต้ังแตชาง
ซอมบํารุงอากาศยานระดับ 1 ถึง 7 จํานวน 155 คน 
  กลุมตัวอยาง ไดใชจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 110 คน โดยใชวิธีการสุมแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการเปดตารางการหาขนาดของกลุมตัวอยาง ของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการศกึษา 
  เคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผูศึกษาสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ปรึกษา ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
   สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ประสบการณทํางาน 
ตําแหนงงาน ระดับเงินเดือนและระดับการศึกษา จํานวน 5 ขอ 
   สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอม
บํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน 4 ขอ ประกอบดวย 
    1. การบริหารการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 5 ขอ 
    2. ความเส่ียง   จํานวน 5 ขอ 
    3. แรงจูงใจ    จํานวน 4 ขอ 
    4. การฝกอบรม   จํานวน 4 ขอ 
   สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ทําการแจกแบบสอบถามกับพนักงานในหนวยงานอธิบายทําความเขาใจเ ก่ียวกับขอมูลใน
แบบสอบถามกับพนักงานที่ไดรับการแจกแบบสอบถามและนัดหมายเพื่อเก็บแบบสอบถามคืนตามกําหนดเวลานัด
หมายและทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูลและแบบสอบถาม นําผลขอมูลที่ไดมาวิเคราะหจาก
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะห  สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 
   สวนที่ 1 ใชวิธีการวิเคราะหโดยใช คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
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   สวนที่ 2 ใชวิธีการวิเคราะหโดยใช คาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลสงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน พบวา 
  อายุ อายุ 46 ป ขึ้นไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 38.27 รองลงมาอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 
30.82 และนอยที่สุด ตํ่ากวา 25 ป รอยละ 8.18 
  ตําแหนงงาน คือ ระดับ 4-6 จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 68.18 รองลงมา ระดับ 1-3 รอยละ 20.91 
และนอยที่สุด ระดับ 7 รอยละ10.91 
  ประสบการณการทํางาน คือ 11-15 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 25.45 รองลงมา 16-20 ป  
รอยละ 20.01 และนอยสุด ตํ่ากวา 5 ป รอยละ 9.09 
  ระดับเงินเดือน คือ 50,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 30.91 รองลงมาระดับเงินเดือน 
30,001-40,0 00 บาท รอยละ 21.82 และนอยที่สุดระดับเงินเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 10.91 
  ระดับการศึกษา คือ อนุปริญญา จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 55.46 รองลงมา ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รอยละ 39.09 และนอยที่สุด ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ5.45 
 สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุง
อากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา 
  1. การบริหารงานการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการเตรียมความพรอมเม่ือ
เกิดปญหาอาชีวอนามัย มีคาเฉล่ีย ( Χ = 3.71) เปนมากสุด 
  2. ความเส่ียง ในดานสภาวะแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอความเส่ียง มีคาเฉล่ีย ( Χ = 3.62) 
เปนคามากสุด 
  3. แรงจูงใจ ในดานสภาวะแวดลอมและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเฉล่ีย ( Χ = 3.45) เปนคามาก
สุด 
  4. การฝกอบรม ในมีการจัดสงบุคคลเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาในศักยภาพในการทํางาน  
มีคาเฉล่ีย ( Χ = 3.45) เปนมากสุด 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอม
บํารุงอากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบนิ พบวา อายุ 46 ป ขึ้นไป ตําแหนงงาน คือ ระดับ 5-7 ประสบการณ
การทํางาน คือ 11-15 ป ระดับเงินเดือน คือ 50,001 บาท ขึ้นไป ระดับการศึกษาคืออนุปริญญา และพบวา ปจจัยที่
สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน การบริหารงานการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ในการเตรียมความพรอมเม่ือเกิดปญหาอาชีวอนามัย โดยคาเฉล่ีย ( Χ = 3.71) เปนมากสุด ความเส่ียง ใน
สภาวะแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอความเส่ียง คาเฉล่ีย ( Χ = 3.62) เปนคามากสุด แรงจูงใจ ในดาน
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สภาวะแวดลอมและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานคาเฉล่ีย ( Χ = 3.45) เปนคามากสุด การฝกอบรม ในเร่ืองมีการ
จัดสงบุคคลเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาในศักยภาพในการทํางาน คาเฉล่ีย ( Χ = 3.45) เปนคามากสุด ดังที่กลาว
มามีผลทําใหเกิดปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบินมากที่สุด 
 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางซอมเคร่ืองบิน กองปฏิบัติการซอมบํารุง
อากาศยาน ฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับ ขอกําหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health 
and Safety Management System-Requirements) นําไปปฏิบัติชวยลดตนทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถ
ควบคุมและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตอความเสียหายทางดานรางกายและทรัพยสิน (สุเวช  พิมน้ําเย็น. 
2553) และยังสอดคลองกับทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) ของ H.W. Heinrich ค.ศ. 1920 ไดกลาวถึงหลักทฤษฎีวา 
การบาดเจ็บและความเสียหายตางๆ เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเปนผลมาจากการกระทําที่ไม
ปลอดภัย หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซ่ึงเปนตัวโดมิโนตัวกลางของทั้งหมดเสมอ  การปองกันอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือ การปองกันมิใหเกิดการกระทํา หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยเกิดขึ้น 
 ดานการบริหารงานการจัดการระบบอาชีวอนามัย พบวา มีความไมพรอมเม่ือเกิดปญหาดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สอดคลองกับ การบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อลดความเส่ียงตออันตราย และความปลอดภัย
ของพนักงานปรับปรุงการดําเนินการขององคกรใหเกิดความปลอดภัยและชวยสรางภาพพจนความรับผิดชอบของ
องคกรตอพนักงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย : อาศัยหลักของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย เขากับ ระบบการจัดการขององคกร(สุ
เวช พิมน้ํา เย็น,2553) และยังตรงตามขอกําหนอของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Management System - Requirements) การเตรียมความพรอม และ
ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response) องคกร ตอง จัดทํา ปฏิบัติ และคงรักษาไว
ซ่ึงระเบียบปฏิบัติ สําหรับ การช้ีบงสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินเหลานั้น 
องคกรตองตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง และปองกัน หรือ บรรเทาผลกระทบตอเนื่อง 
 ดานความเส่ียง พบวา สภาวะแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอความเส่ียง อยูในระดับคาเฉล่ียมาก
สุด ซ่ึงสามารถแสดงใหทราบที่มาของความเส่ียง ความเส่ียงนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจาก เกริกเกียรติ อัศวพิศาลบูลย 
(2553) สภาวะแวดลอมที่ทําใหเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติ สอดคลองกับทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) ของ H. W. 
Heinrich ค.ศ. 1920 ไดกลาวถึงหลักทฤษฎีวา การบาดเจ็บและความเสียหายตางๆ เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจาก
อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเปนผลมาจากการกระทําที่ไมปลอดภัย หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ดังนั้น การเกิดอุบัติเหตุ
อันเปนผลทําใหเกิดการบาดเจ็บนั้น จนเปนผลเนื่องมาจากการกระทําที่ไมปลอดภัย หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย 
 ดานแรงจูงใจ พบวา การสรางความรู สึกนึกคิดที่ ดีตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับคาเฉล่ีย มากสุด 
สอดคลองกับแนวความคิดที่วา แรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มุงม่ันทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนาและ
การมุงม่ันทํางานที่ตนรับผิดชอบใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูนั้นมีจรรยาบรรณในการทํางาน (Work Ethics) ผูมี
จรรยาบรรณใน การทํางานจะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ม่ันคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน ซ่ึงลักษณะดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ ผูมีลักษณะดังกลาวนี ้มักไมมีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทําในส่ิงที่ไมดี ซ่ึงการสรางแรง
จูงที่สอดคลองกับเปาหมายในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลนั้น ยังเก่ียวของกับขอกําหนดของระบบการจัดการอาชี
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วอนามัยและความปลอดภัย ที่วาบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมขององคกร ซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลกระทบ
ตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา, การฝกอบรมหรือประสบการณที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
 
 ดานการฝกอบรม พบวา การจัดสงบุคคลเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาในศักยภาพในการทํางาน อยูใน
ระดับคาเฉล่ีย มากสุด ซ่ึงสอดคลองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ทําใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่มีตองาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จะครอบคลุมศักยภาพในหลายๆ ดาน ไดแก ความรู ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติงานและทัศนคติที่ดี
ตอหนาที่ความรับผิดชอบ (อรุณ  รักธรรม. 2527) และองคกรตองม่ันใจวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใตการควบคุม
ขององคกร ซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลกระทบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสามารถบนพื้นฐานการศึกษา, 
การฝกอบรมหรือประสบการณที่เหมาะสม และ มีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวขององคกร ตองระบุการฝกอบรมที่จําเปน 
ที่เก่ียวของกับความเส่ียงตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในองคกรตองจัดใหมีฝกการอบรมหรือดําเนินการใดๆ 
เพื่อใหเปนไปตามที่จําเปน 
 จากการขาดความรูความเขาขอกําหนดดานมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงสภาวะแวดลอมในสถานที่
ปฏิบัติงานมีผลตอความเส่ียง จากการปฏิบัติงานที่เก่ียวเคร่ืองจักร รวมถึงตัวบุคลากรมีความพรอมและการสราง
ความรูสึกนึกคิดที่ดีตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในลดความเส่ียงตอปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการศกึษา 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ขอเสนอแนะจากแนวการศึกษาที่ควรนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร หนวยงาน 
ความรู ทักษะ ในการการจัดการ และพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางแกไขส่ิงที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ดังตอไปนี ้
   1. การกําหนดนโยบายในการปองกันและควบคุมอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามของบุคลากรภายในองคกร และยังเปนกฎขอบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานที่ไม
ปลอดภัย การกําหนดนโยบายการปองกันและควบคุมอยางชัดเจนนั้นควรมีการจัดทําเอกสารในการเผยแพร 
ขอกําหนดนโยบายการปองกันใหเหลาผูปฏิบัติงานทราบอยางทั่วถึง และควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดปฏิบัติตามนโยบายหรือไม การสอบสวนเม่ือเกิดหลังจากการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ วาการเกิด
เหลานี้มาจากสถานที่หรือตัวบุคคล และจัดการดําเนินการแกไขไดอยางตรงจุด 
   2. กระบวนการเรียนรูทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัยหรือลดการเกิด
อุบัติเหตุ ซ่ึงการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานใหแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือองคกรนั้น  
ถือเปนแนวทางปฏิบัติในดานการพัฒนาความรู ความสามารถ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ในการ
ใชขอกําหนดดานความปลอดภัยเปนหลักในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเส่ียงในดานตางๆ ของหนวยงาน และยังเปน
การปองกันไมใหเกิดความเส่ียงจากการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
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   3. การวางแผนปองกันและทบทวนระบบ ในการดําเนินขอกําหนดในบางกรณีจะมีขอยกเวน
หรือชองวางในการปฏิบัติตามขอกําหนด ซ่ึงขอกําหนดหรือชองวางนั้น จะทําใหเกิดภาวการณเส่ียงไมปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน การทบทวนระบบเพื่อหาแนวทางการปองกันหรือการแกไขในเหตุการณนั้นๆ จะทําใหลดความเส่ียงในการ
เกิดภาวการณเส่ียงไมปลอดภัยในการปฏิบัติลดนอยลง และมีแนวโนมที่จะไมเกิดขึ้น ซ่ึงการวางแผนปองกันและ
ทบทวนระบบนั้นควรดําเนินการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอหรือตอเนื่อง โดยอาจจะดําเนินการประเมินและตรวจวัด
สถานการณเส่ียงที่จะมีภาวการณที่จะไมปลอดภัย 
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NBUS088: ทัศนคติของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงต่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบน
เครือ่งบินของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE ATTITUDE OF STRETCHER MAINTENANCE TECHNICIANS OF THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
 
อุรุชา  มุ่งหมาย 1   ดร.พัชนี  จันทร์นอ้ย 2   และดร.สุภา  จิรวัฒนานนท์ 3 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการจัดการการบิน คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย์ ภาควิชาการจัดการการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มี
ต่อการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) และศึกษาทัศนคติของ
พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานช่างซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานช่างซ่อมบ ารุงมีทัศนคติที่มีต่อการบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก โดยมีทัศนคติระดับมากในด้านการอบรม ด้าน
ความต้องการความพร้อมของอุปกรณ์-เครื่องมือ ด้านความต้องการ การพึงพอใจตามล าดับ ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า 1) พนักงาน ช่างซ่อมบ ารุงบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้าน
ความต้องการและการอบรมแตกต่างกัน 2) พนักงานช่างซ่อมบ ารุงบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านการรับรู้และความต้องการแตกต่างกัน และ 3) พนักงานช่างซ่อมบ ารุงบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านการรับรู้และการอบรมแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ พนักงานช่างซ่อมบ ารุง เตียงพยาบาล บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the personal factors, to study their attitude of 
maintenance technicians to maintain attitudes to maintain stretcher kits of Thai Airways International 
Public Company Limited Tools used for date collection were questionnaire Sample group were 132 
Samples Statistical means used for analysis were frequency percentage, average and standard deviation 
The research found that to study their attitude of maintenance technicians to maintain the stretcher kits of 
Thai Airways International Public Company Limited With a high level of attitudes training Equipment 
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Availability Needs-Tools Needs Satisfaction sequentially The results showed that: 1) the age of maintain 
technicians Thai Airways International Public Company Limited had required a different of training 
Attitude the operation of maintenance technicians demand 2) The different positions had a different 
attitude in maintain stretcher kits of Thai Airways International Public in perception. 
 
Keywords: 1) Attitude 2) Maintenance technicians 3) Thai Airways International PCL 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม ท าหน้าที่ด าเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ ในฐานะสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย ได้ย้าย
การปฏิบัติงานจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันในบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนา
ตลาด และขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติการณ์ทางการเมืองโดยด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค เน้นการปรับความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพให้เหมาะสมควบคู่กับการเปิดจุดบินใหม่อย่าง
ระมัดระวังเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในตลาดหลักเพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้น าตลาด สร้าง
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินรอบๆ ประเทศไทย โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบิน
พันธมิตรการบินในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มความคล่องตัวใน
การปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาลรวมทั้งตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของความต้องการของการเดินทางและสภาวะการแข่งขันรวมถึงการเตรียมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อรองรับการเปิด
เสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEANE Economic Community: AEC) อีกด้วย (รายงานประจ าปี 
2557 บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 รายได้หลักจากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนรายได้อีกร้อยละ 5  
จะได้จากกิจการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งให้การบริการแก่ผู้โดยสารท่ัวไป และผู้โดยสารที่ป่วยที่มีความประสงค์จะเดินทาง
ที่ไม่สามรถเดินทางได้ตามปกติ โดยทั่วไปแล้วบุคคลส่วนมากจะไม่ทราบถึงข้อมูลในการให้การบริการเตียงพยาบาล
ส าหรับผู้ป่วยบนเครื่องบิน การให้การบริการน้ี จะมีทั้งเครือ่งบินพาณิชย์และรวมไปถึงเครื่องบินเช่าเหมาล า และการ
บริการเตียงพยาบาลบนเครื่องบินนี้ สามารถสร้างรายได้สูงให้กับ บริษัทการบินไทย ราคาส าหรับเตียงพยาบาลบน
เครื่องบินนี้ ราคาสูงกว่าผู้โดยสารที่เดินทางปกติ เตียงพยาบาลบนเครื่องบินของฝ่ายซ่อมอากาศยาน บริษัทการบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้ติดตั้งจะมี 3 แบบ ได้แก่ เครื่องบินแบบ A380 และ B787 B747-400 B744 B777 ลักษณะ
เตียงพยาบาลที่ใช้กับเครื่อง A380 จะแตกต่างกันที่ความยาวของขาตั้งเตียงและโครงสร้างหนากว่า ส่วน เครื่องบิน
แบบ B787 จะเพิ่มอุปกรณ์กันการกระเทือนเพิ่มขึ้น ส่วน B747-400 B744 B777 จะเป็นแบบปกติทั่วไป 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติของช่างผู้ท างานว่าจะมีความแตกต่างกันและจะ
ส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้ จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติท างาน อีกทั้ง 
ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของของพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีต่อการซ่อมบ ารุงรักษา
เตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงต่อการบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้
  1. คือพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 200 คน 
  2. ด้านพ้ืนท่ีบริษัทการบินไทยฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ 
  3. เนื้อหา คือ ด้านการพึงพอใจ ด้านการฝึกอบรม ด้านความต้องการความพร้อมของอุปกรณ์-
เครื่องมือ 
  4. ด้านระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 59-มีนาคม 2560 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานช่างซ่อมเครื่องบินฝ่ายซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเตียงพยาบาลบนเครื่องบินและบริษัทการบิ นไทยจ ากัด 
(มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้พร้อมในการใช้ปฏิบัติงาน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการส ารวจข้อมูลแบบเชิงปริมาณซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องในกรกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. อาย ุ
2. ต าแหน่งงาน 
3. ประสบการณ์การท างาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ทัศนคติของพนักงานชา่งซ่อมบ ารุงต่อการปฏิบัติงาน
บ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบิน 
1. การพึงพอใจ 
2. การฝึกอบรม 
3. ความต้องการความพร้อมของอุปกรณ์-เครื่องมือ 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 1. พนักงานช่างซ่อมบ ารุงที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
 2. พนักงานช่างซ่อมบ ารุงที่มตี าแหน่งต่างกนั มีทัศนคติต่อการบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
 3. พนักงานช่างซ่อมบ ารุงที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีทัศนคติต่อการบ ารุงรักษาเตียงพยาบาล
บนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 200 
คน กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 132 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยถือเอาความสะดวกหรือง่ายต่อการ
รวบรวมข้อมูลเป็นส าคัญ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535: 40-41) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงานและประสบการณ์การ
ท างาน 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงต่อการบ ารุงรักษาเตียง
พยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านความต้องการพร้อมของอุปกรณ์-เครื่องมือ 
  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการรับรู้ของผู้ใช้งานเกี่ยวกับเตียงพยาบาลบนเครื่องบิน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามีขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูล โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับ
พนักงานช่างซ่อมบ ารุงโดยการยืนแบบสอบถามและรอเก็บได้บางส่วน ระยะเวลา 2-3 วัน จนครบ 132 คน ระยะเวลา
ภายใน 1 สัปดาห์ โดยใช้เวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม 2560 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษามีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ส่วนที่ 1 ใช้วิธีวิเคาระด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ 
และส่วนท่ี 2 ใช้วิธีวิเคาระด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านอายุ 30-40 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาได้แก่ 
อายุ 41-50 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
  ด้านต าแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 รองลงมาได้แก่ หัวหน้า
แผนก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และพนักงานรายวัน จ านวน 8 คน คิดเป็น  ร้อยละ 6.1 
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 ส่วนท่ี 2 ด้านการพึงพอใจในระบบความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉล่ีย ( = 4.575) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .495) รองลงมาบริษัทการบินไทย ฝ่ายช่างมีส่วนร่วมกับการวางแผนและข้อเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานโดยมีค่าเฉล่ีย ( = 4.320) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในระดับมากที่สุด 

  ด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) ด้านความต้องการความพร้อมของอุปกรณ์ปกรณ์-

เครื่องมืออยู่ในระดับมาก ( = 3.94) โดยมีทัศนคติในระดับมากเกี่ยวกับการระมัดระวังต่อการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ซ่อมบ ารุงฯ ระหว่างปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความเสียหาย จากสมมุติฐานต่างกันจะท าทัศนคติมีความแตกต่างกัน 

  ด้านการพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.73) โดยมีทัศนคติระดับมากเกี่ยวกับระบบการซ่อมบ ารุงมี
ความปลอดภัย ซ่อมบ ารุงมีคุณภาพเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก การ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต หรือไม่เรียกเก็บเงิน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และบริษัทฯมีส่วนร่วมกับการ
วางแผนและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

  ด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) โดยมีทัศนคติระดับมากที่สุดเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรมท าให้มั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อยู่ในระดับมาก ความครบถ้วนของ
เนื้อหาในการฝึกอบรม การสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

  ด้านความต้องการความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในระดับมาก ( = 3.94) โดยมีทัศนคติใน
ระดับมากเกี่ยวกับการระมัดระวังต่อการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างปฏิบัติงานไม่ ให้เกิดความเสียหาย 
ระยะเวลาในการให้บริการด้านการบ ารุงรักษาเครื่องมือทางการช่างซ่อมบ ารุงเหมาะสมกับขนาดองค์กรความมั่นใจ
ในเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่น ามาซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาล 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องทัศนคติของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงต่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีต่องานการซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อทราบทัศนคติของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีต่อการฝึกอบรมผู้ติดตั้งเตียงเตียงพยาบาลบนเครื่องบินและ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการ
ซ่อมบ ารุงเตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐานของการ  
ศึกษาไว้สมมติฐานของการศึกษา 3 ข้อ คือ 1) พนักงานช่างซ่อมบ ารุงที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบ ารุงรักษา 2) 
ทัศนคติพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง มีผลต่อการซ่อมบ ารุงรักษาเตียงพยาบาลให้บริการเตียงพยาบาลบนเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีทัศนคติแตกต่างกัน 3) พนักงานช่างซ่อมบ ารุงมีรายได้ต่างกันมีทัศนคติต่อ
การซ่อมบ ารุงแตกต่างกัน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจาก พนักงานฝ่าย
ช่างซ่อมอากาศยาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
โดยไม่ได้แยกแผนก จ านวน 132 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งเป็น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง รูปแบบของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด และ (Likert Scale) โดยจะแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงานและ
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ประสบการณ์การท างาน ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานช่างซอ่มบ ารุงต่อการบ ารุงรกัษา
เตียงพยาบาลบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพึงพอใจ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านความต้องการความพร้อมของอุปกรณ์-เครื่องมือ และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากแหล่งข้อมูลหลัก หน่วยงานหลัก เอกสารทางการศึกษา วารสาร นิตยสาร และเอกสารทางวิชาการ เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 132 คน มาท าการลงรหัส และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติเพื่อบรรยาย (Descriptive 
Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ส าหรับบรรยายลักษณะต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่จะท าการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถสามารถอ้างอิงกลุ่มประชากรอื่นได้ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นการวัดความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง โดยแบ่งเป็น 5 อันดับ และให้คะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น เช่น มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของ
พนักงานเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอเพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะการท างานของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและรองรับภาระงานที่มากขึ้นเพื่อการ
ก าหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมอย่างชัดเจนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร 
เพื่อลดความเส่ียงจากการเสียหายของอุปกรณ์และการก าหนดนโยบายการป้องกันอย่างชัดเจนนั้นควรมีการจัดท าส่ือ
และเอกสารในการเผยแพร่ข้อก าหนดนโยบายการป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างทั่วถึงและควรมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้ปฏิบัติตามนโยบายหลังจากการได้มีการฝึกอบรม 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษางานพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น งานซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในลานจอด และงานสารสนเทศ
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษางานพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)
ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาด้านสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล ด้านเงินเดือน และด้านความมั่นคงของ
อาชีพ 
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NBUS089: การบริหารแรงงานตางดาว จังหวดัสมุทรสาครและสมุทรปราการ 
MIGRANT WORKER MANAGEMENT IN SAMUT SAKHON AND SAMUT PRAKAN 
PROVINCE 
 
พลเอก ภัสสร อิศรางกูร  ณ อยุธยา 1   ผูชวยศาสตราจารยอนันต ธรรมชาลัย 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากแรงงานตางดาวที่พํานักและทํางานในประเทศ
ไทย 3) ศึกษาสภาพทั่วไปของแรงงานตางดาวมีความสัมพันธตอการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดสมุทรปราการ และ 4) นําเสนอแนวทางการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรปราการ เคร่ืองมือวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยใชประชากรในพื้นที่ 2จังหวัด โดยกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย ผูประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ 300 คน และจังหวัดสมุทรสงคราม ผูประกอบการ 
จํานวน 100 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 400 คน 2) แบบสอบถามสัมภาษณกลุมเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญดานแรงงาน 
จํานวน 10 คน 
 ผลการวิจัยพบวา 
  นโยบายการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐควรทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตรใหเหมาะกับการเปด
ประชาคมอาเซียน ประกอบกับการเคล่ือนยายแรงงาน ระบบเศรษฐกิจ นโยบายของประเทศปลายทาง มีผลตอการ
ดึงดูดแรงงานเขาสูประเทศไทย นอกจากนี้ ผลกระทบจากแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย มากที่สุด
ไดแก ดานความม่ันคง ดานสาธารณสุข และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การบริหารแรงงานตางดาว 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study of issue and management of migrant workers in Samut Sakhon and 
Samut Prakan and study the impact of foreign workers residing and working in Thailand to study. The 
condition of migrant workers was relation to the management of migrant workers in Samut Sakhon and 
Samut Prakan. The provide guidelines for the management of migrant workers in Samut Sakhon and 
Samut Prakan. Designed tools research namely Quantitative Survey The population in the area: Sampling 
of Population consists of two provinces, as Samut Prakan province (300 cases) and Samut Prakarn and 
province (100 cases), proprietors of a total of 400 sets of questionnaires 2. interviews to experts labor of 
10 people. 
 

812



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 The research found that 
  Governance policy of government agencies should be reviewed to improve the strategy in 
order to open up the ASEAN community including labor migration, economic system, policies of 
destination countries. This affects the attracting of workers into Thailand. The impacts of migrant workers 
come to Thailand. Most are: Nation security, Economic and Health, respectively. 
 
Keywords: Migrant Worker Management  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นับต้ังแตกลางทศวรรษที่ 1980s สภาพแวดลอมของการเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศของประเทศ
ไทยเปล่ียนแปลงจากประเทศตนทาง (Origin Country) กลายเปนประเทศปลายทาง (Destination Country) โดย
ประการที่สําคัญการเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศจากประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย เมียนมา ลาว กัมพูชา 
ซ่ึงปจจัยหลักที่สําคัญที่ทําใหประเทศไทยกลายเปนประเทศปลายทางสําคัญของการเคล่ือนยายแรงงานระหวาง
ประเทศ คือ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ นับต้ังแตป 2554 แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากรัฐบาลประเทศไทยไดดําเนินการก่ึงนิรโทษกรรม (Quasi-Amnesty) โดยดําเนินการ
สงเสริมแรงงานตางดาวเขามาจดทะเบียนมากขึ้น จากนโยบายดังกลาวจะพบวา สถิติแรงงานตางดาวหลบหนีเขา
เมืองผิดกฎหมายลดลงตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญ ในป 2555 แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมีจํานวนทั้งส้ิน 
193,320 คน ขณะที่แรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย มีจํานวน 940,532 คน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว. 
2556) 
 ผลกระทบจากการเขามาของแรงงานตางดาวสงผลกระทบตอประเทศไทยและเกิดผลกระทบในทุกพื้นที ่
จากการการเคล่ือนยายเขามาของแรงงงานตางดาวภายใตนโยบายของรัฐบาลมีประเด็นดานตางๆ ดังตอไปนี ้
  ดานความม่ันคง ประเทศไทยไมอาจผลักดันแรงงานตางดาวผิดกฎหมายออกจากประเทศไดเนื่องจาก
เหตุผลของการปฏิบัติตามมาตรการคุมครองแรงงานตางดาว และเหตุผลดานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ตางดาว กอใหเกิดปญหาและเกิดผลกระทบดานความม่ันคงในอนาคต  
  ดานเศรษฐกิจ มองในภาพรวมในป 2557 ระบบเศรษฐกิจไทยไดรับประโยชนจากการจางแรงงานตาง
ดาวคิดเปนรอยละ 0.16 ของ GDP การจางแรงงานตางดาวทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนเกือบทุกอุตสาหกรรม 
ยกเวนการคาสง การคาปลีก และกอสรางที่เสียประโยชน ขณะที่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีผลสุทธิเปนศูนย 
  ดานสังคม แรงงานตางดาวบางสวนมีการลักทรัพยเกิดขึ้นในชุมชนที่มีแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
จากสถิติผูตองขังชาวตางดาวที่ถูกจับเนื่องจากเขาเมืองผิดกฎหมายหรือกระทําความผิดในคดีตางๆ และกําลังรอการ
สงกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศในแตละปมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยมีผูตองขังชาวเมียนมามีจํานวนมากที่สุด 
ปจจุบันคาดวามีผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายที่ยังไมมาจดทะเบียนประมาณ 1–1.5 ลานคน คร่ึงหนึ่งของคนกลุมนี้
เปนผูหญิงและเด็กที่เปนกลุมเส่ียงตอการตกเปนเหย่ือของการคามนุษย (ยงยุทธ แฉลมวงษ. 2557: 56) 
  ดานสาธารณสุข แรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจะไดรับการตรวจสุขภาพและ
คนหาโรคจากหนวยงานสาธารณสุขของจังหวัด และได รับบัตรประกันสุขภาพ แตก็มีจํานวนนอยมาก เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและไมขึ้นทะเบียน  
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  ดานการศึกษา จากขอมูลของสถาบันรามจิตติพบวาเด็กดอยโอกาสกวา 5 ลานคนวนเวียนอยูใน
ระบบการศึกษาไทย โดยมีการประมาณวามีเด็กลูกแรงงานตางดาวที่ยังเขาไมถึงโอกาสทางการศึกษา 2.5 แสนคน
เปนอยางนอย ยังไมนับเด็กไรสัญชาติอีกกวา 2-3 แสนคน (จุฬาภรณ มาเสถียรวงศ. 2557: 61)  
  ดานวัฒนธรรม จากความหลากหลายเช้ือชาติ หลากหลายวัฒนธรรมที่นําเขามาในประเทศไทยโดย
แรงงาน ตางดาวและคนตางดาว จะทําลายขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติไทยใหสูญ
สลายไปจนไมเหลือความเปนคนไทยอยูอีกเลย ประเพณีของกลุมที่เขามาอาศัยในประเทศไทย ประเพณีตางๆ มักจะ
จัดในชุมชน ประกอบกับการที่มีการอยูกินกับคนไทยเด็กที่เกิดมาจะซึมซับประเพณี ทําใหเกิดความหลากหลายใน
ดานวัฒนธรรม (วีระศักด์ิ นามะสิริ. 2557: บทคัดยอ) 
 จากขอมูลในเขตปริมณฑลพบวาจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนแรงงานตางดาว 3 
สัญชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งเขาเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และพบวาทั้งสองจังหวัดมีแรงงานตางดาวอยูมากใน
ระดับตนๆ ของประเทศและในเขตปริมณฑล อีกทั้งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเห็นไดจากผลิตภัณฑมวล
รวมของจังหวัดตอหัวของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ มีมูลคา 359,566 ลานบาท และ 331,142 
ลานบาท เปนลําดับที ่6 ลําดับที ่7 ของระดับประเทศ ตามลําดับ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2557) จึงมีความสําคัญตอการบริหารแรงงานตางดาว 
 ดังนั้น การศึกษาสภาพแรงงานตางดาวเปนการทบทวนผลกระทบทั้ง 6 ดานที่เกิดจากการปรับเปล่ียน
นโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐของรัฐบาลในปจจุบันและผลในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น การบริหาร
แรงงานตางดาวอยางแทจริงจึงเปนส่ิงที่สําคัญและจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ ในแนวทางการ
บริหารแรงงานตางดาวในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. ผลกระทบการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแนวทางการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 
 4. เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้
  ดานเนื้อหา ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรปราการ และแนวทางการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรปราการคือ แรงงานตางดาวที่ทํางานในประเทศไทย ความสําคัญและประโยชนของแรงงานตางดาว นโยบาย
การบริหารแรงงานตางดาวในประเทศไทย แนวคิดการยายถ่ินของแรงงานตางดาว ผลกระทบตอประเทศในตอการ
เขามาของแรงงานตางดาว ทฤษฎีที่เก่ียวของไดแกทฤษฎีตลาดแรงงาน 2 ระดับ (Dual Labor Market Theory) 
ทฤษฎีเครือขาย (Network Theory) ทฤษฎีของ แคซเตริล (Castles) และมิลเลอร (Miller) รวมถึงทฤษฏีการยายถ่ิน
ระหวางประเทศ 
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  ดานสถานที่ ศึกษาเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการและสถานที่เก่ียวของคือ
กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการที่มีแรงงานตางดาวทํางาน และสภาหอการคาจังหวัด 
  ดานเวลา สืบคนและทบทวนวรรณกรรม เก็บวิเคราะหขอมูล และเขียนรายงานการวิจัยนี้ระหวางเดือน 
มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2559 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

คุณลักษณะของผูประกอบการ 
-  พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีตั้ง 
-  ทุนจดทะเบียน 
-  จํานวนแรงงานตางดาวและสัญชาติ 
-  ประเภทของกิจการ 
-  การไดมาของการจางแรงงานตางดาว 
-  เหตุผลการจางแรงงานตางดาว 
-  รายได คาจาง ของแรงงานตางดาว 
-  นักวิชาการ 
-  สถานประกอบการ 
 

การบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสมุทรปราการ 
-  การจดทะเบียนแรงงานตางดาว 
-  การบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน 
-  การพิสูจนสัญชาต ิ
-  การปรับเปล่ียนสถานะแรงงานตางดาวใหเปนปกต ิ
-  การจัดระเบียบแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

ผลกระทบท่ีเกิดจากแรงงานตางดาว ท่ี
พํานักและทํางานในประเทศไทย 
-  ดานความมั่นคง  
-  ดานเศรษฐกิจ 
-  ดานสังคม 
-  ดานสาธารณสุข 
-  ดานการศึกษา 
-  ดานวัฒนธรรม 

สภาพของปญหาแรงงานตางดาวจากการสัมภาษณบุคคลท่ี
เกี่ยวของการจัดทํานโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
-  นโยบายรัฐ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการนําสูการปฏิบัต ิ
-  การจัดการตอ ปจจัยการยายถิ่นฐานกอใหเกิดปญหาเน่ืองจากแรงงาน
ตางดาว 
-  นโยบาย การคามนุษย การเลือกปฏิบัต ิและการนําสูการปฏิบัติ 
-  นโยบายรัฐตอผลกระทบท่ีเกิดจากแรงงานตางดาวท่ีพํานักและทํางาน
ในประเทศไทย และการนําสูการปฏิบัต ิ 

ปจจัยการยายถิ่นฐานขามชาติของแรงงาน
ตางดาว 
1. ดานตัวแรงงานในประเทศของแรงงาน 
    1.1 ทางเศรษฐกิจ  
    1.2 การศึกษา 
    1.3 การเมือง 
2. ดานภายในประเทศของประเทศผูรับ 
    2.1 ดานตลาดและการจางแรงงานใน
ประเทศของประเทศผูรับ 
3. ดานโครงสรางประชากร แนวการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด

สมุทรปราการ 
 
-  กลไกลการจัดทํานโยบายการจัดการแรงงานตางดาว 
-  แนวการบริหารแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรปราการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือที่ใช 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณที่นําไปใช
แบบสัมภาษณเชิงลึกและกลุม (Focus Group) ที่สรางขึ้นจากการเก็บรวบรวมขอมูล แนวคิด และผลงานวิจัยดังนี้ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลของผูประกอบการและวิธีการดําเนินการ ขอมูลเก่ียวกับความ
คิดเห็นของผูประกอบการตอปจจัยการเคล่ือนยายแรงงานตางดาวสงผลตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ขอมูล
เก่ียวกับความคิดเห็นของผูประกอบการตอผลกระทบแรงงานตางดาวที่พํานักและทํางานในพื้นที่ 2 จังหวัดตอการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว ซ่ึงเปนขอคําถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) มีคําถามประกอบดังนี ้
   1. ขอมูลของผูประกอบการและวิธีการดําเนินการ จํานวน 20 ขอ 
   2. ปจจัยการเคล่ือนยายแรงงานตางดาวในประเทศไทย จํานวน 22 ขอ 
   3. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานตางดาว จํานวน 30 ขอ 
  ผูวิจัยไดใชเกณฑอง เบสท (Best. 1981) เปนเกณฑในการกําหนดคาเฉล่ียในการประเมิน
ความสําคัญพิจารณาการจัดชวง (Class Interval) ไดแก  
   คาคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง  ระดับเห็นดวยอยางย่ิง 
   คาคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง  ระดับเห็นดวย 
   คาคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง  ระดับ ไมแนใจ 
   คาคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง  ระดับ ไมเห็นดวย 
   คาคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง  ระดับไมเห็นดวยอยางย่ิง 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามโครงสรางในการสัมภาษณเชิงลึกและกลุม (In-depth Interview and Focus 
Group) ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานแรงงานตางดาว นักวิชาการดานแรงงานอิสระ และผูทรงคุณวุฒิภาครัฐ  
   ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 
    ขั้นตอนที ่1 ศึกษารายละเอียดตางๆ จากเอกสาร งานวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
    ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
    ขั้นตอนที ่3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตอผูเช่ียวชาญที่มีความเช่ียวชาญในการสราง
เคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และเนื้อหา พรอมทั้งพิจารณา ความถูกตองชัดเจนของภาษา 
    ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาคา IOC-Index of Items-objective 
Congruence และคัดเลือกขอคําถามที่มีความเห็นของผูเช่ียวชาญมากกวา 0.5 ขึ้นไป สําหรับสวนที่ 1 และกระทํา
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบสัมภาษณเชิงลึกและกลุมโดยผูเช่ียวชาญในลักษณะ Face Validity และ 
Content Validity ในความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
    ขั้นตอนที ่5 นําเสนอแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแกไขแลวทั้ง2 สวน สําหรับสวนที่ 1 ไปทดสอบกับกลุมประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง ในจังหวัด ตาก และ
เชียงใหมที่มีการจางแรงงานตางดาว จํานวน 50 คน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน โดยหลักการ 
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ของครอนบาท (Cronbach. 1970: 161) โดยไดคาสัมประสิทธิ์รวมเทากับ 0.91 จึงเปนแบบสอบถามที่มีคาความ
เช่ือม่ันที่ยอมรับได 
  อนึ่งในสวนที่ 2 นําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนทําการการตรวจสอบความเที่ยงตรง และเนื้อหา 
พรอมทั้งพิจารณา ความถูกตองชัดเจนของภาษา และปรับปรุงแกไข กอนนําไปสัมภาษณเชิงลึกและกลุม (In-depth 
Interview and Focus Group) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   1. ดําเนินการจัดทําเอกสารและหนังสือของความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผูเช่ียวชาญ ผานมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
   2. ดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการโดย
แบบสอบถาม 400 ชุด โดยการสุมตัวอยางผูประกอบการใน สองจังหวัด ในสถานประกอบการที่มีการจางแรงงาน
ตางดาว ตามหลักของ Taro Yamane ความเช่ือม่ัน 0.5 และที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยเร่ิมดําเนินการในชวง
ระยะเวลา เดือน มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2559  
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยนําคาสถิติมาอธิบายในรูปของตาราง ไดแก 
   1. ขอมูลในแบบสอบถามทําการวิเคราะหในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
รอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. คาทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากร t-test 
   3. การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางขอมูลมากกวา 2 กลุม ไดแก ANOVA และ  
F test ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 หรือระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 ตามวิธี Least Significant เพื่อเทียบ
คาเฉล่ียกลุมตัวอยาง   
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปดังนี้ 
  1. กลุมตัวอยาง ทั้งสองจังหวัด จํานวน 390 คน สวนใหญประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จด
ทะเบียน มีการจางแรงงานตางดาวมากกวารอยละ 41 ขึ้นไป มากวารอยละ 75 เปนแรงงานชาวเมียนมา การจาง
แรงงานตางดาวเฉล่ีย รอยละ 62 และนําเขาผานนายหนา รอยละ 90.8 ในภาพรวม ดานแรงงานตางดาวไดรับ
สวัสดิการตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
  2. ปจจัยการเคล่ือนยายแรงงานตางดาวในประเทศไทย โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.30 ระดับ 
ระดับเห็นดวยอยางย่ิง หากพิจารณารายหัวขอในภาพรวมผูแสดงความคิดเห็นทั้งสองจังหวัด พบวาตลาดแรงงานใน
ประเทศปลายทาง โดยรวมมีคาเฉล่ีย 4.48 ระดับ เห็นดวยอยางย่ิง ดานตัวแรงงาน คาเฉล่ีย 4.29 ดานเศรษฐกิจ 
คาเฉล่ีย 4.23 และดานโครงสรางประชากรของประเทศไทย คาเฉล่ียตํ่าสุด 4.21 ตามลําดับ สําหรับในรายจังหวัด 
พบวา จังหวัดสมุทรสาคร ดานตัวแรงงาน มีความสําคัญสูงสุด และดานโครงสรางประชากรของประเทศไทยให
ความสําคัญนอยสุด สวนจังหวัดสมุทรปราการใหความสําคัญดานตลาดแรงงานในประเทศปลายทางมีความสําคัญ
สูงสุด และดานโครงสรางประชากรของประเทศไทยใหความสําคัญนอยสุด 
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ตาราง 1 ปจจัยการเคล่ือนยายแรงงานตางดาว 
 

รายจังหวัด ปจจัยการเคล่ือนยายแรงงานตางดาว 
ดานตัวแรงงาน ดานตลาดแรงงานไทย ดาน

เศรษฐกิจ 
ดานโครงสราง
ประชากร 

คาเฉล่ีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 4.11 4.64 4.12 4.09 4.24 
จังหวัดสมุทรสาคร 4.48 4.33 4.34 4.32 4.36 
คาเฉล่ียภาพรวม 4.29 4.48 4.23 4.21 4.30 

 
  3. ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานตางดาวที่พํานักและทํางานในพื้นที่ 2 จังหวัด โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย
โดยรวม 4.26 ระดับเห็นดวยอยางย่ิง หากพิจารณารายหัวขอในภาพรวมผูแสดงความคิดเห็นทั้งสองจังหวัด พบวา
โดยรวมมีคาเฉล่ีย ดานความม่ันคง คาเฉล่ีย 4.50 ดานเศรษฐกิจ คาเฉล่ีย 4.36 ดานสาธารณสุข คาเฉล่ีย 4.35 ดาน
ความสังคม คาเฉล่ีย 4.31 ดานการศึกษา คาเฉล่ีย 4.12 ดานวัฒนธรรม คาเฉล่ีย 3.92 ตามลําดับ สําหรับในราย
จังหวัด พบวา จังหวัดสมุทรปราการใหความสําคัญสูงสุดไดแกดาน ความม่ันคง ดานสาธารณสุขในระดับรองลงมา 
และดานวัฒนธรรมในระดับตํ่าสุด สวนจังหวัดสมุทรสาคร ใหความสําคัญสูงสุดไดแก ดานความสังคม ดานเศรษฐกิจ
ในระดับรองลงมา และดานวัฒนธรรมในระดับตํ่าสุด 
 
ตาราง 2 ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานตางดาวที่พํานักและทํางานในพื้นที ่

 
 ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการแรงงานในภาพรวม จากการสัมภาษณเชิงลึก 
 ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยนี้รวบรวมจากการประชุมกลุมระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการ 
ผูทรงคุณวุฒิดานแรงงานจากภาครัฐ ผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการอิสระดานแรงงานตางดาว ขอเสนอแนะดังกลาวนี้ เปน
การเสนอแนะเชิงนโยบายและผลกระทบจากการที่แรงงานตางดาวเขามาทํางานในพื้นที่ประเทศไทย ซ่ึงมีขอเสนอ
ตางๆ ดังนี ้
  ดานนโยบาย 
   1. หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจําเปนตองปรับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการทํางานให
สอดคลองตอนโยบายของรัฐ เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานรองรับการยายถ่ินแรงงานอาเซียน 

รายจังหวัด ผลกระทบเก่ียวกับแรงงานตางดาวที่พํานักและทํางานในพื้นที่ 
ความ
ม่ันคง 

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม คาเฉล่ีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 4.69 4.29 3.98 4.35 4.09 3.84 4.20 
จังหวัดสมุทรสาคร 4.32 4.44 4.64 4.36 4.15 4.01 4.32 
คาเฉล่ียภาพรวม 4.50 4.36 4.31 4.35 4.12 3.92 4.26 
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   2. กระทรวงแรงงานควรมีการทําขอตกลงความรวมมือดานแรงงานระหวางรัฐตอรัฐในการ
บริหารจัดการใหรงงานยายถ่ินจากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย เพื่อทําให
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาวเปนระบบมากขึ้นและจะตองหยุดการจดทะเบียนผอนผันแบบปตอป
เพื่อหลีกเล่ียงความสับสนในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
   3. ควรมีการอบรมใหความรูดานกฎหมายของไทยและสิทธิแรงงานในประเทศตนทางกอน
นําเขามาและตองมีความชัดเจนในลักษณะงานที่จะเขามาทําใหตรงกับหนวยงานของไทยกําหนด 
   4. ควรพิจารณาวิธีการเพิ่มการรับแรงงานใหมเพิ่มเติมไดเม่ือจําเปน กรณีทดแทนแรงงานที่
ออกไปหรือเพื่อขยายกิจการ 
  ดานการตลาดแรงงานและขอตกลงอาเซียน 
   1. รัฐควรเตรียมความพรอมในเชิงปองกันการหลอกลวงแรงงานตางดาว ใหเขามาทํางานแบบ
ผิดกฎหมาย ผานการสงเสริมความรู ความเขาใจ แกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และแรงงานตางดาวที่จะเขามาทํางานใน
พื้นที่ประเทศไทย 
   2. รัฐตองมีมาตรการดําเนินการปราบปรามกับผูแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานตางดาว ซ่ึง
ไมอยูในความตกลงการเคล่ือนยายแรงงานในประชาคมอาเซียนและมาตรการการลงโทษอยางเด็ดขาดกับนายจางที่
แรงงานงานนั้นไมไดขึ้นทะเบียนลูกจางใหถูกตอง 
  ดานความม่ันคง/อาชญากรรมและประชากรแอบแฝง 
   1. รัฐควรทบทวนนโยบายเก่ียวกับกระบวนการเขาเมืองดวยบัตรผานแดนแบบช่ัวคราวซ่ึงคงมี
ชองวาง ทําใหแรงงานตางดาวเคล่ือนยายไปยังพื้นที่นอกเหนือกําหนดไว เพราะแรงงานตางดาวอาศัยบัตรผานแดน
ช่ัวคราวแตแรงงานไมกลับออกไป 
   2. ไมควรนํารูปแบบการสุมตรวจแตตองตรวจสถานประกอบการทุกแหง 
   3. รัฐควรทบทวนการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการจางแรงงานที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงมีปรับเพิ่มโทษนายจางที่จางแรงงานผิดกฎหมายในอัตราที่สูงสุด 
   4. รัฐควรนํามาตรการในการดูแลพื้นที่ที่เปนบริเวณที่มีแรงงานตางดาวอาศัยยู และตองลงตรวจ
พื้นที่ตองสงสัยอยางตอเนื่องเปนระยะๆ 
   5. รัฐควรทบทวนการจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมาย ในกรณีการยาย
นายจางใหมีความยืดหยุดมากขึ้น เพื่อปดชองวางของนายจางที่อางวา แรงงานไปจดทะเบียนแลวแรงงานจะหนีไป
ทํางานกับนายจางคนอื่น 
  ดานเศรษฐกิจ 
   1. การจางแรงงานในพื้นที่ชายแดนดวยอัตราที่ตํ่ากวาคาจางขั้นตํ่า เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
การลักลอบแรงงานเขาสูพื้นที่ช้ันในโดยแรงงานคาดหวังวาจะไดคาจางแรงงานสูงขึ้น ดังนั้นรัฐจึงควรศึกษาเหตุปจจัย 
กระบวนการและแนวการเคล่ือนยายแรงงานขามเขาสูพื้นที่ช้ันในที่แทจริง เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแผน ใน    การ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  ดานสาธารณสุข 
   1. รัฐควรมีนโยบายดานสาธารณสุขดูแลแรงงานตางดาว และมีมาตรการจูงใจสําหรับการซ้ือ
ประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว 
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   2. รัฐควรจัดต้ังกองทุนเพื่อดูแลดานสาธารณสุขใหแกแรงงานตางดาวโดยเฉพาะแหลงเงินทุน
มาจาก 3 สวนไดแก รัฐ ผูประกอบการ และแรงงานตางดาว รวมถึงแรงงานที่มาทํางานไป-กลับในวันเดียว 
   3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการจางบุคลากร ทางการแพทยใหเหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิศาสตร 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง ปริมาณประชากร และประชากรแรงงานตางดาว   
   4. แรงงานที่มีที่พักพิง รกรางในที่ดินของนายจาง เปนกลุมที่สารณสุขเขาไมถึงและมักเปนแหลง
ม่ัวสุมส่ิง เสพติด และโรคระบาด รัฐควรดําเนินการกวาดลางอยางจริงจัง  
  ดานสังคมและวัฒนธรรม 
   1. ควรจัดโซนนิ่งที่อยูอาศัย สําหรับแรงงานตางดาว เพื่อความสะดวก งายตอการควบคุม และ
จัดทะเบียนที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาวกลุมตางๆ และควรแยกเปนสัญชาติเพราะชวยลดปญหาความขัดแยง
และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหวางสัญชาติ 
   2. ควรมีการจัดกิจกรรม ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของเช้ือชาติตางๆ เพื่อลดปญหาความ
ขัดแยงและเปนการสรางบูรณาการทางสังคมและชุมชนเปนอยางดี 
  ดานองคกรบริหารแรงงานตางดาว 
   1. รัฐควรคงรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการแรงงานตางดาวและการคามนุษยโดย
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช. คําส่ังที่ 73/2557) ซ่ึงเปนคณะกรรมการะดับชาติเชิงนโยบาย เพื่อเปนการแกไข
ปญหาแรงานตางดาวและการคามนุษยทั้งระบบ 
   2. ศึกษาความเปนไปไดในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ในรูปแบบกระจายอํานาจ ในการ
ควบคุม กํากับดูแลแรงงานตางดาวไปยังการปกครองทองถ่ิน  
   3. หนวยงานปจจุบันที่เก่ียวของกับการบริหารแรงงานตางดาวตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ขอมูลแรงงานตางดาว ใหเช่ือมโยงกับระบบขอมูลกลาง เพื่อความม่ันคงของประเทศ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  นโยบายการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในประเทศไทย จากการศึกษาในพื้นที่สองจังหวัด มีแนวคิด
เห็นในระดับ 4.82 เห็นดวยอยางย่ิง วานโยบายการบริหารแรงงานตางดาวในอดีตจนถึง 2558 นั้น ยังคงเปนการเปด 
จดทะเบียน แรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรีอยูเปนระยะสลับกับการขยายผอนผันและตออายุใบอนุญาตให
แรงงานสามารถทํางานตอไปเพื่อรอพิสูจนสัญชาติเสร็จส้ิน เปนการมองวาไมมีประสิทธิผล เนื่องจากจํานวนแรงงาน
ตางดาวที่จดทะเบียนมักลดลงอยางรวดเร็วหลังจากเปดจดทะเบียน หรือผอนผัน ขณะที่แรงงานไมจดทะเบียน หรือมี
สถานะผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น เห็นพองกับรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:2559ก พบวา การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ประสบตอความทาทายของระบบราชการที่ซับซอนและมีคาใชจายที่คอนขางสูง ประกอบกับ
หนวยงานที่เก่ียวของของรัฐมีศักยภาพจํากัดไมสามารถดําเนินการตอบสนองนโยบายใหมีประสิทธิภาพไดเทาที่ควร 
จึงทําใหดูเหมือนเปนการขัดขวางการดําเนินกระบวนการใหเกิดความลาชาสงผลทําใหผูแรงงานยายถ่ินหลายคนไมมี
โอกาสปรับเปล่ียนสถานะใหเปนปกติไดทันตามกําหนดเวลา  
  เคร่ืองมือที่ภาครัฐใชดําเนินการบริหารแรงงานตางดาว จากการศึกษาพบวา 
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   การจดทะเบียน ความคิดเห็นของพื้นที่ทั้งสองจังหวัดมองวาไรประสิทธิผลเนื่องจากมาตัวเลขการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวอยูเปนระยะตามมติของคณะรัฐมนตรี และแรงงานตางดาวไมไปจดทะเบียนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นเพราะมีคาใชจาย ประกอบกับขาดความเขาใจในการจดทะเบียน และเม่ือขาดคุณสมบัติ ซ่ึงการจดทะเบียน 
แลวขยายตอเร่ือยๆเพื่อรออีกเคร่ืองมือคือการพิสูจนสัญชาติซ่ึงเปนเร่ืองที่ตองใชระยะเวลานาน ดังนั้น จึงมีความเห็น
ระดับเฉล่ียโดยรวม ระดับ 2.54 ไมเห็นดวย ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารรายงานของ Jerrod W.Huguet. 2557 การยาย
ถ่ินฐานของประเทศไทย ฉบับป 2557 พบวา การจัดทําทะเบียนในระดับประเทศ ไรประสิทธิผลเนื่องจากมีตัวเลขการ
จดทะเบียนที่ลดลงอยางรวดเร็ว และผูยายถ่ินไมจดทะเบียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในหลายป มีผูยายถ่ินตกหลนจากระบบ
ทะเบียนเพราะเห็นวาการจดทะเบียนเปนเร่ืองยุงยาก สับสนและมีคาใชจาย หรือไมก็ขาดคุณสมบัติเขาขายทําการจด
ทะเบียน และ จิรพล ภูมิภักดี (2546) พบวาปจจัยการจางแรงงานตางดาวที่กอใหเกิดอุปสรรคในการจางแรงงานตาง
ดาวของผูประกอบการคือวิธีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวยุงยากและมีคาใชจายสูง 
   สําหรับการบันทึกขอตกลง (MOU) พบวา ในพื้นที่สองจังหวัดพบปญหาเหมือนกันคือเง่ือนไขที่วา
แรงงงานนั้นตองทํางานในประเทศไทยไมเกินส่ีป รวมถึงมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใต 
MOU ประกอบดวย คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ 10,000 บาท เปนตน นับเปนอัตราที่สูงสงผลใหวิธีการหรือ
เคร่ืองมือนี้มีการทํา MOU มีจํานวนไมมาก และมีความเห็นเฉล่ียโดยรวมระดับ 2.81 ไมแนใจ เห็นพองตาม
เอกสารรายงานของ ฟลิป มารติน (2550) พบวา แรงงานตางดาวมีจํานวนไมมากภายใตการลงนามใน MOU มี
กระบวนการในการจัดจางที่มีความยุงยาก ใชเวลานาน และการเสียคาธรรมเนียมในอัตราสูง สําหรับแรงงานจาก
ประเทศกัมพูชา และประเทศลาวตองมีเอกสารที่ออกใหโดยหนวยงานระดับทองถ่ินและจังหวัด ซ่ึงแรงงานตองเดิน
ทางเขาไปในเมืองหลวง ขั้นตอนดังกลาวตองใชเวลา มากกวา 3-4 เดือน ในขณะที่ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับอาชีพ
และแรงงานจะถูกสงใหประเทศตนทางผานระบบคอมพิวเตอร แตประเทศตนทางยังไมมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรที่สามารถเช่ือมโยงการทํางานกับประเทศไทยได 
   การจัดระเบียบแรงงานตางดาวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากการศึกษาพบวาพื้นที่ของ
ทั้งสองจังหวัดมีความเห็นวา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีความเห็นในระดับ 4.58 เห็นดวยอยางย่ิงวาอุตสาหกรรมที่
รัฐควรสนับสนุนใหต้ังอยูในพื้นที่ชายแดนจึงควรเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานเข็มขน และไดรับสิทธิพิเศษใหใช
แรงงานตางดาวได แต พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการความเห็นในระดับ 4.08เห็นดวย วาถาเปนอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีรัฐควรสนับสนุนใหต้ังอยูในพื้นที่ช้ันในของประเทศและอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวที่มีทักษะมากกวาก่ึง
ทักษะเทานั้นเขามาทํางานในพื้นที่ช้ันในได ซ่ึงมีความเห็นตางจากรายงานของ สมพงษ ศิริโสภณศิลป (2558) พบวา
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะไป กลับจะชวยสรางงานใหกับแรงงาน ในบริเวณชายแดน อันเปนการ
ปองกันและแกปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขามาทํางานในพื้นที่ภายในของประเทศ  
   ดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาประเด็นแรงงานตางดาวในประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ
และก่ึงฝมือในสองจังหวัดสงผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ ณ ระดับ 4.32 ระดับเห็นดวยอยางย่ิง สําหรับ
สมุทรปราการ และ ณ ระดับ 4.29 สําหรับจังหวัดสมุทรสาคร ระดับเห็นดวยอยางย่ิงไปในทิศทางเดียวกัน จาก
นโยบายภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมๆ ที่เนนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีซ่ึงจะสงผลตออัตราการใช
แรงงานที่ลดลงในการผลิตสินคาและบริการ ซ่ึงอาจความตองการใชแรงงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ในกลุมแรงงานไรฝมือ
และก่ึงฝมือสงผลตออัตราคาจางและการใชแรงงานลดลงไป สอดคลองกับงานวิจัยของ Lathapipat (2010) พบวา
ผลกระทบโครงสรางคาจางแรงงานจากที่แรงงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย แรงงานที่ระดับการศึกษา
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นอยกวามัธยมศึกษา การทดแทนแรงงานไทยและแรงงานตางดาวมีผลกระทบนอย และพบวาแรงงานตางดาวที่เขา
มาทํางานนั้นสงผลระทบตออัตราคาจางของแรงงานฝมือระดับตํ่าแตเปนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
ใหกับแรงงานที่มีทักษะสูง 
   สําหรับการยายแรงงานมายังประเทศปลายทางและในพื้นที่เศรษฐกิจ แรงงานตางดาวนิยมเขา
มาในพื้นที่เศรษฐกิจช้ันใน ดังจะพบในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการแรงจูงใจใหมีการยายถ่ินของ
แรงงาน ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) พบวาปจจัยที่เปนแรงจูงใจใหมี
การยายถ่ินของแรงงานคือคาจาง ซ่ึงมีความแตกตางตามสภาพเศรษฐกิจของแตละประเทศในสมาชิกอาเซียน 
คาจางขัน้ตํ่าของประเทศไทยสูงอันดับตนๆ จึงเปนปจจัยดึงดูดแรงงานประเทศเพื่อนบานใหยายถ่ินเขามาทํางานใน
ประทศสูงขึ้น 
   แตอยางไรก็ตามผูประกอบการในพื้นที่ ทั้งสองจังหวัดมีความเห็นวาการที่จํานวนแรงงานตางดาว
เขามาทํางานในพื้นที่เศรษฐกิจช้ันในมีอิทธิผลตอภาคเศรษฐกิจของประเทศใน ระดับ ไมแนใจ ซ่ึงมีทิศทางความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดกับรายงานของ Martin P (2007) พบวาการเขามาทํางานของแรงงานตางดาวใน
ประเทศไทยเปนการเพิ่มกําลังแรงงานในประเทศไทยทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว แตการเช่ือมโยง
ระหวางการเติบโตของกําลังแรงงานและดัชนีมหภาคอื่นๆ เชน การสงออก และเงินเฟอยังไมอธิบายไดชัดเจน รวมทั้ง
การวัดผลกระทบทางดานคาจางเปนเร่ืองที่ทําไดยากเชนกัน เนื่องจากแรงงานตางดาวสวนใหญทํางานในตําแหนงที่
ไดรับคาจางในอัตราตํ่าอยูแลว จึงสงผลกระทบตอคาจางเพียงเล็กนอยเทานั้น แตการประเมินผลกระทบจากเขามา
ของแรงงานตางดาวในประเทศไทย มีความสําคัญอยางย่ิง สําหรับการนําไปกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยตอไป 
   ดานสังคม จากการศึกษาประเด็นการบูรณาการแรงงานตางดาวในสังคมไทยทําไดคอนขางยาก 
ประกอบกับผูประกอบการทั้ง 2 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็น ระดับ 3.12 และจังหวัด
สมุทรสาคร มีความคิดเห็น ระดับ 3.09 ไมแนใจ ตามลําดับ เนื่องจากสังคมหรือชุมชนตางดาวที่มีแรงงานตางดาว
อาศัยอยูมักจะแยกตัวหรือรวมกลุมกันตามเช้ือชาติ หรือกลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาวเปนแรงงานรับจางทั่วไป และ
ในกลุมตางเช้ือชาติ หรือกลุมชาติพันธุ มักมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และสนใจอยากจะไดสิทธิตางๆ ในขณะที่
ทํางานในพื้นที่ที่ทํางาน และสวนใหญจะขัดแยงกับนายจางหรือผูประกอบการ สอดคลองกับการวิจัยของ สุภางค  
จันทวานิช (2551) เร่ืองการสรางความกลมกลืนและความม่ันคงในชุมชนแมสอด วาแรงงานตางดาวมักจะรวมตัวกัน
ชวยเหลือกันและกัน ความขัดแยงมีนอยมากเพราะแรงงานตองทํางานรวมกันและเขาใจสถานทางกฎหมาย และการ
ขัดแยงจะเกิดจากนายจางและลูกจางอันเกิดจากความไมเขาใจสิทธิสภาพการจาง 
   สาธารณสุข จากการศึกษาทั้งสองจังหวัดในพื้นที่ดังกลาว ใหความคิดเห็นไปในทิศทางในระดับ
เห็นดวยโดยจังหวัดสมุทรสาคร ระดับ 4.19 และจังหวัดสมุทรปราการระดับ 4.01 ตามลําดับ เนื่องจากมองวา 
ปจจุบันหนวยรักษาพยาบาลในพื้นที่แบกรับคาใชจายที่ไมสามารถเรียกเก็บจากผูปวยไดมากเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากบางรายเปนแรงงานที่ไมมีสวัสดิการใดๆ และไมสามารถติดตามนายจางใหมาดูแลเร่ืองคาใชจายได แตจะ
ปฏิเสธไมรับการรักษาผูปวยไดเชนกัน เพราะเปนจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่จะตองปฏิบัติ  สอดคลองกับงานวิจัย
ของนฤมล นิราทร (2555).การยายถ่ินของแรงงานในอาเซียน พบวา การเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติดานการประกัน
สุขภาพใหเปดกวางกับแรงงานตางดาวและครอบครัวไมมีเอกสารใดๆเลย เพื่อใหเขาถึงการบริการสุขภาพไดมากขึ้น 
โดยใหแตละสถานบริการสามารถพิจารณาตามความเหมาะสม 
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   ดานวัฒนธรรม จากการศึกษาแรงงานตางดาวทั้งสองจังหวัดทั้งหมดไดแก จังหวัดสมุทรสาคร 
ระดับ 4.68 และจังหวัดสมุทรปราการ ระดับ 4.459 เห็นดวยอยางย่ิงตามลําดับในการที่จะมุงม่ันในการเรียนรู
ภาษาไทยเพื่อเปนประโยชนแกตนและสามารถเปล่ียนงานและกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นตามมา สวนประเพณี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีการส่ือสารระหวางกันจะใชภาษาด้ังเดิม  รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนาอยางเครงครัด และการ
อยูรวมกันภายใตการแตกตางสถานะนายจางกับลูกจางเนื่องจากวัฒนธรรมสงผลมีพฤติกรรมที่ปรับเขากันยากระดับ
หนึ่ง สอดคลองกับรายงานการศึกษาของยงยุทธ แฉลมวงษ และสุภางค จันทวานิช และคณะ (2559ข) การศึกษา
ปญหาการยายถ่ินของประชากรในกลุมประเทศอาเซียนพบวาในแงภาษา ธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา 
การปรับตัวทางวัฒนธรรม และการธํารงอัตลักษณทางชาติพันธุ แรงงานตางชาติทั้งหมดใชภาษาด้ังเดิมของตน เปน
การส่ือสารประจําวัน แตแรงงานตางดาวที่นับถือศาสนาพุทธจะสามารถปรับตัวเขางายกวาแรงงานที่นับถือศาสนา
อิสลาม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1. รัฐและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของควรยกเลิกนโยบายผอนผันและจดทําเบียนแรงงานใหม 
เนื่องจากเปนชองทางที่ทําใหแรงงานจากประเทศเพื่อนบานหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย 
  2. รัฐควรเพิ่มบทลงโทษการจางแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายและบังคับการใชกฎหมายอยาง
เครงครัดจริงจัง 
  3. รัฐควรจัดต้ังหนวยงานการบริการแรงงานตางดาวดูและเฉพาะกลุมแงงาน 4 สัญชาติไดแก เมียน
มา  กัมพูชา เวียดนาม ลาว หรือกลุมทักษะตํ่าออกมาอยางชัดเจน 
  4. รัฐควรพิจารณาขอบเขตประเภทกิจการและลักษณะงานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวทําได 
เพราะในปจจุบันกําหนดไว 24 ประเภทเทานั้น 
  5. รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนการจางแรงงานตางดาวใหเขามาทํางาน ในพื้นที่ชายแดน ไป กลับ 
เฉพาะแรงงานเขมขนเทานั้น 
  6. หนวยงานที่เก่ียวของจําเปนตองปรับ ทบทวน นโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทางการทํางานให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานรองรับการยายถ่ินแรงงานอาเซียน 
 ขอเสนอแนะในการจัดทําการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการวิจัยในเร่ืองการบริหารแรงงานตางดาวเปรียบเทียบระหวางประเทศประเทศสมาชิก
อาเซียน 
  2. ควรวิจัยปญหา อุปสรรค และปจจัยที่มีอิทธิผลตอการเคล่ือนยายแรงงานมาทํางานมุงสูประเทศ
ไทย 
  3. ควรทําวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารแรงงานตางดาวที่พํานักของผูติดตามของแรงงานตางดาว
ในประเทศไทย 
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NBUS090: ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของช่างอากาศยานและพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
FACTORS EFFICIENCY TEAM WORK OF LICENSE AIRCRAFT ENGINEER AND FLIGHT 
ATTENDANTS OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ศิมันตร์  กัณหาวงศ์ * 
* นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของช่าง
อากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 367 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางส าเรจจรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้
ใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบโควต้า (Quota Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเกจบรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F test 
 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 225 คน (61.31%) มีอายุระหว่าง 40-49 ปี 
จ านวน 171 คน (46.59%) จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 304 คน (82.83%) มีรายได้ 60,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 
89 คน (24.25%) มีอายุงาน 16 ปี ขึ้นไป จ านวน 225 คน (61.35%) ท้ังนี้ เป็นช่างอากาศยาน 75 คน (20.44%) และ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ านวน 292 คน (79.56%) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่างช่างอากาศยาน 

และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( = 3.78, 

S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก ( = 4.26, 

S.D. = 0.58) รองลงมาด้านการติดต่อส่ือสารในทีม และด้านการประสาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.56) 

และ ( = 3.80, S.D. = 0.70) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยการท างานเป็นทีมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสูงกว่าช่าง
อากาศยาน โดยมีค่าเฉล่ีย 76.78 ต่อ 71.18 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  ประสบการณ์
ในการท างาน และต าแหน่งที่ต่างกันระหว่างช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แตกต่างกันของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, ช่างอากาศยาน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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Abstract 
 This study have purposes to study: 1) factors individual of license aircraft engineer and flight 
attendants of Thai airways International public company limited, and 2) efficiency team work of license 
aircraft engineer and flight attendants of Thai airways international public company limited. The sample 
used in the study is license aircraft engineer and flight attendants of Thai airways international public 
company 367 people. The samples to determine use table Krejcie and Morgan 1970 selected by Quota 
Sampling. The tools used to collect data scales five levels statistics used to analyze data were 
percentages, mean, Standard Deviations t-test, and F test. 
 The results were as follows : answer questionnaire are male of 225 (61.31%), 171 people aged 
between 40-49 years (46.59%), graduated with a bachelor of 304 people (82.83%), revenue 60,001 Baht 
up to 89 people (24.25%), work more 16 years and over 225 people (61.35%), is license  aircraft 
engineer efficiency 75 (20.44%), and flight attendants  292 people (79.56%). Efficiency team work of 
license aircraft engineer and flight attendants of Thai airways international public company limited, the 

overall average was high ( = 3.78, S.D. = 0.66). When considering that it was found, the availability of 

equipment in most was ranked first ( = 4.26, S.D. = 0.58), followed by a communications team, and 

coordination at a high level ( = 4.16, S.D. = 0.56), and ( = 3.80, S.D. = 0.70) respectively. The 
factors of teamwork, the flight attendants higher license aircraft engineer with an average 76.78 per 
71.18. Personal factors, including gender, age, education, income, work experience and position the 
difference of an license aircraft engineer and flight attendants, affect the performance of the and flight 
attendants are different and affect the performance of the aircraft mechanic flight attendants and the 
different kinds of Thai Airways international public company limited the difference was significant at the 
.05 level. 
 
Keywords: Efficiency, License Aircraft Engineer, Flight Attendants 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันธุรกิจการบินภายในประเทศมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งจากสายการบินต้นทุนต่ าที่มีการ
ขยายตัวในตลาดอย่างรวดเรจว และสายการบินต้นทุนต่ ารายใหม่ที่เหจนโอกาสจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาด
เส้นทางภายในประเทศที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้แต่ละปีตลาดสามารถเติบโตได้ในอัตราสูง โดยในปี 2558  
มีปริมาณผู้โดยสารของสายการบินที่ท าการบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 31.3 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนร้อยละ 26 ส าหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ  
ในปี 2558 ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศ อาทิ 
ราคาน้ ามันท่ีลดต่ าลงปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความ
ไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ รวมทั้งสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการขยายเครือข่ายและการเปิด
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เส้นทางบินใหม่ของทั้งสายการบินที่ให้บริการเตจมรูปแบบ สายการบินจากตะวันออกกลางและสายการบินต้นทุนต่ า 
รวมทั้งมีการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆของสายการบินมากขึ้น (บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน). 2558) ธุรกิจการบินเป็นปัจจัยส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว จึงท าให้ธุรกิจการบิน
กับการท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้บริการขนส่งทาง
อากาศเป็นส่วนมาก ธุรกิจการบินสามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างโอกาสในการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวมากขึ้น (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. 2551) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสายการบิน
แห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศ และ
ด าเนินกิจการเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งนับรวมเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วที่ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ยังคงสร้างชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินมาจวบจนทุกวันนี้ หากย้อนกลับไปถึงสมัยแรกเริ่มก่อตั้งนั้น 
การบินไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยท าสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท เดินอากาศไทย จ ากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียน 
แอร์ไลน์ ซิสเตจม (SAS) และจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อปี พ.ศ. 2503 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2520 ได้ซื้อหุ้นทั้งหมด
คืนจาก SAS และเป็นสายการบินของคนไทยอย่างแท้จริงจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะที่เป็นสาย
การบินแห่งชาติ ซึ่งได้รับการขนานนามวา่เป็นสายการบินระดับโลก และด าเนินกิจการการแขง่ขันทางธุรกิจการบินกับ
นานาประเทศได้พิสูจน์คุณภาพในระดับสากลด้วยการได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ในระดับยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จาก
การส ารวจความคิดเหจนของผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการจากทั่วโลก (http://www.crewsociety.com) ปีพ.ศ. 2559 บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินผลจากองค์กรต่างประเทศ เช่น รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกันเป็นปีท่ี 10 จาก TTG Travel Awards 2016 (Thaiairways.com) การสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการลูกค้า โดย  บริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการท างานอย่างทุ่มเทของผู้บริหาร
และพนักงานการบินไทยทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ท่ีในปีนี้การบินไทยได้รับรางวลัอันดับ 1 สายการบินยอดเยี่ยมถงึ 2 รางวัล จากสกาย
แทรกซ์ (Skytrax Award 2016) ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด (World’s Most 
Improved Airline) ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริการภาคพื้น และการให้บริการบนเครื่องบินพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ น้ัน เป็นที่ยอมรับจากนานาชาตทิั่วโลกทั้งในด้านของการบริการ และการ
มีเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้ม สุภาพอ่อนหวาน มีน้ าใจ (จรัมพร  โชติกเสถียร. 2559) 
 นอกจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว บนเครื่องบินยังประกอบด้วยช่างอากาศยานประจ าเครื่องบิน 
คือ ช่างอากาศยานท่ีท าหน้าที่คอยดูแลระบบอุปกรณ์บนเครื่องบิน และร่วมเดินทางไปกับเครื่องบินทุกเที่ยวบิน เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการดูแลระบบต่างๆ เช่น มีหน้าที่เตรียมเครื่องก่อนท่ีเครื่องจะออกท าการบิน และก่อนที่นักบิน 
และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมาถึงเครื่องบิน ตรวจสอบอุปกรณ์การบินให้พร้อม ตรวจสอบระบบการท างาน
ของเครื่องบิน ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งระหว่างท าการบินหากระบบดังกล่าวมีปัญหา พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจะแจ้งให้ไปช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และคอยประสานงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตลอดระยะเวลา
การเดินทาง หากไม่สามารถส่ือสารหรือท างานที่ไม่สอดคล้องกันอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ท าให้การท างานขาดการมี
ประสิทธิภาพ และขาดความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร หรือมีปัญหาอุปกรณ์บางอย่างอาจท าให้ไม่สามารถท าการบินได้ 
เชน่ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เส้ือชูชีพ ถังออกซิเจน เป็นต้น (บริษัท การบินไทย จ ากัด. 2558) ดังนั้น การท างานเป็นทีม
จึงเป็นส่ิงส าคัญ การท างานเป็นทีม คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มาท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
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เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานต่างกจได้รับความพอใจในผลงานนั้นๆ มีการวางแผนร่วมกัน มีประสบการณ์
ร่วมกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังความคิดเหจนและการส่ือสารกัน เป็นส่ิงส าคัญ (ธีรยุทธ์  ตะวัน . 2558) การ
ท างานเป็นทีมนั้น มีความส าคัญต่อการท างานในการบินเป็นอย่างมาก การท่ีทุกคนอยู่ในเที่ยวบินเดียวกัน รู้สึกว่าตน
อยู่ใน “ทีม” เดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจให้เครื่องบินสามารถน าพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางได้ส าเรจจลุล่วง
และปลอดภัยมีอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยท าให้วัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายเท่านั้น 
แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเหจน
ความส าคัญ และปัญหาของการท างานเป็นทีม จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อร่วมเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของช่างอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมระหว่างช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ช่างอากาศยานของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,604 คน และพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 6,300 คน รวมจ านวน 7,904 คน (บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2560) 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศกึษา 
4. รายได ้
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
6. ต าแหน่ง 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยที่มตี่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
1. การส่ือสารในทีม 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ 
3. การประสานงาน 
4. การฝึกอบรม 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่างอากาศยาน (License Aircraft Engineer: LAE) และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเรจจรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2550) จ านวน 367 คน การสุ่มตัวอย่างแยกเป็น 2 ส่วน คือ แบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และแบบโควต้า (Quota Sampling) 
 

(n = 367) 

ต าแหน่ง ประชากร ร้อยละ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ช่างอากาศยาน 1,640 20.30 75 
2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 6,300 79.70 292 

รวม 7,904 100 367 

ที่มา: บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกจบข้อมูลเป็นผู้ศึกษา
สร้างและพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วข้อง ท าการปรึกษาขอค าแนะน าจากอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่ง 
   ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ด้านการติดต่อส่ือสารในทีม ด้านการประสานงาน ด้านความ
พร้อมของอุปกรณ์ และด้านการฝึกอบรม 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเกจบรวบรวม มีขั้นตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความและข้อมูลวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการศึกษา โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   2. ก าหนดโครงสร้าง และขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 
   3. สร้างเครื่องมือคือแบบสอบถาม 
   4. น าแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ท าการปรับปรุงเครื่องมือตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน 
   5. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือน าแบบสอบถามที่อาจารย์ตรวจสอบแล้วน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Objection Congruency: IOC) โดยก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องต้องไม่น้อยกว่า 0.50 
ขึ้นไป เมื่อได้ค่าตามที่ก าหนด จึงน าแบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ การศึกษาครั้งนี้ได้ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.98 
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   6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา 
   7. น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตาม
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าแอลฟาเท่ากับ 0.87 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเกจบข้อมูล 
  2. แจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุ 
  3. อธิบายท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในแบบสอบถาม 
  4. เกจบแบบสอบถามคืนได้รับแบบสอบถามกลับมา  
  5. แปลผลและน าเสนอด้วยตารางสรุปพร้อมค าบรรยาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเรจจรูปทาง
สถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมบรรยายสรุป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency Distribution) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
   2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยใช้การทดสอบด้วย t-test ที่มีตัวแปรสองตัว และใช้  
F test เพื่อทดสอบนัยส าคัญของค่าเฉล่ียของประชากรหลายชุด ในท่ีนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
61.31 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.69 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.59 รองลงมาอายุ  
30-39 ปี และอายุระหว่าง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.52 และคิดเป็นร้อยละ 22.89 ตามล าดับ การศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.83 รองลงมาการศึกษาการศึกษาปริญญาโท ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.17 
และคิดเป็นร้อยละ 3.54  ตามล าดับ มีรายได้ 60,001 บาท ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมา รายได้ 
50,001-55,000 บาท และรายได้ 45,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.89 และคิดเป็นร้อยละ 19.35 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่อายุงาน 16 ปี ขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61.31 รองลงมาอายุงาน 11-15 ปี และอายุงาน 1-5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 29.16 และคิดเป็นร้อยละ 5.99 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.56 และต าแหน่งช่างอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 20.44 ตามล าดับ 
 2. ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การ

บินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน

ความพร้อมของอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก ( = 4.26, S.D. = 0.58) รองลงมาด้านการ
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ติดต่อส่ือสารในทีม และด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.56) และ ( = 3.80, S.D. = 
0.70) ตามล าดับ แสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
(n = 367) 

รายดา้น   S.D. แปลผล 
1. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ 4.26 0.58 มากที่สุด 
2. ด้านการติดต่อส่ือสารในทีม 4.16 0.56 มาก 
3. ด้านการประสานงาน 3.80 0.70 มาก 
4. ด้านการฝึกอบรม 2.91 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.78 0.66 มาก 

 
 3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ควรมีการฝึกอบรมร่วมกันของช่างอากาศยาน และพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ในหลักสูตรส าคัญที่เกี่ยวข้องกันทุกหลักสูตร 
 4. เปรียบเทียบปัจจัยการท างานเป็นทีมที่มีต่อประสิทธิภาพของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหจนต่อปัจจัยการท างานเป็นทีมที่มี
ต่อประสิทธิภาพของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดย

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความคิดเหจนต่อปัจจัยการท างานเป็นทีมฯ ( = 76.78, S.D. = 5.95) มากกว่าความ

คิดเหจนต่อปัจจัยการท างานเป็นทีมฯ ของช่างอากาศยาน และ ( = 71.18, S.D. = 8.90) แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบปัจจัยการท างานเป็นทีมที่มีต่อประสิทธิภาพของช่างอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
(n = 367) 

ต าแหน่ง จ านวน   S.D. 
1. ช่างอากาศยาน   75 71.18 8.90 
2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 292 76.78 5.95 

 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งในการท างานท่ีต่างกัน ของ
ช่างอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของช่างอากาศยานและพนักงาน
ต้อนรบับนเครื่องบิน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
(n = 367) 

ปัจจัยส่วนบคุคล ค่า Sig 
1. เพศ .000* 
2. อายุ .019* 
3. ระดับการศึกษา .000* 
4. รายได้ .000* 
5. ประสบการณ์ในการท างาน .099* 
6. ต าแหน่ง .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ด้านการติดต่อส่ือสารในทีม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ จรุงเดช พันธ์พู  (2558) ศึกษาเรื่องความ
คิดเหจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงานฝ่ายบริการ บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จ ากัด  
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายบริการบริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จ ากัด มีความคิดเหจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านการปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
และด้านเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของทีม ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่าการส่ือสารในทีมเป็นส่ิงส าคัญมากในการ
ท างาน ความเข้าใจร่วมกัน การส่ือสาร มีความร่วมมือกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล  
ซึ่งหากจะกล่าวแล้ว การแลกเปล่ียนนั้นอาจท าให้บุคคลสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นได้ มีกิจกรรมที่มุ่งสร้างความ
ร่วมกันเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในวัตถุประสงค์เดียวกัน ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่า ช่างอากาศยาน และพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นผู้ที่ท างานร่วมกัน คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการสายการบินทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมหากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องบินอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารได้ 
 2. ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธนากร  กรวัชรเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมาก คือ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม ด้านการออกแบบ
งาน ด้านกระบวนการท างาน และมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก คือ ในด้านสมาชิกมีความพึงพอใจ
ในทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการส่ือสารที่ดี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 และปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการประสานงานเป็นทีมมีส่วน
ส าคัญมากในการให้บริการบนเครื่องบิน หากอุปกรณ์บนเครื่องบินช ารุดเสียหายเครื่องบินไม่สามารถท าการบิน 
ดังนั้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่องเป็นประจ าสม่ าเสมอ หากพบอุปกรณ์ใด
เสียหายช ารุด หรือขาดตกบกพร่องต้องรีบรายงานให้ช่างอากาศยานทราบทันท ี
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 3. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
(2558) ที่ให้ความส าคัญต่ออุปกรณ์ที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินมีดังต่อไปนี้ ที่นั่ง จอ ระบบเอนเตอร์เทนท์ 
แอร์ ไฟอ่านหนังสือ ตลอดจนอุปกรณ์ที่พร้อมในการท างานให้บริการเช่น เตาไมโครเวฟ ตู้เยจน ถังออกซิเจน เครื่อง
ดับเพลิง เครื่องใช้ในครัว อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่พร้อมในการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย เขจมขัดนิรภัย 
หน้ากากออกซิเจน เส้ือชูชีพ ประตูทางออกฉุกเฉิน เส้ือชูชีพ เครื่องขยายเสียง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีความพร้อม
ตลอดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยด้วย 
 4. ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ช่อเพชร  ญาณโกมุท (2558) ศึกษาเรื่อง 
ความต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเพทฯ 
พบว่า พนักงานฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน มีความต้องการพัฒนาทักษะในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าภารกิจของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีหน้าที่คอย
อ านวยความสะดวก และให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน คอยหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ าสม่ าเสมอ เป็น
หน้าที่ประจ าที่ต้องท าจึงท าให้ช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงท าให้มีความคิดเหจนต่อด้านการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ด้านการติดต่อส่ือสารภายในทีม บริษัทฯ ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของช่าง
อากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีการส่ือสารต่อกันมากยิ่งขึ้น 
 2. ด้านการประสานงาน ช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินควรประสานงานในด้านการ
การตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่องบินร่วมกันมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
 3. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ บริษัทฯ ควรมีมาตรการตรวจสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกของ
ผู้โดยสารมีสภาพพร้อมใช้ เช่น เตาอุ่นอาหาร เครื่องท ากาแฟ ตู้เยจน ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 4. ด้านการฝึกอบรม บริษัทฯ ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมร่วมกันของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของช่างอากาศยาน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลอุปกรณ์บนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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NBUS091: ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชาชน ในเขตหนองจอก 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING THE BUYING DECISIONS OF PUBLIC HOUSING NONG CHOK, 
BANGKOK 
 
รัชนีภรณ์  คล่องแคลว่ * 
* คณะบริหารธุรกจิ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชาชนในเขตหนองจอกจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีตอ่การเลือกซื้อ
บ้านจัดสรร 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร และ 3) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งส้ิน 200ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม วิเคราะห์
ทาง สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F test 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร 

ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.98, S.D. = 0.12) ด้านราคา ราคาบ้านและที่ดินท่ีเหมาะสม ( = 4.97, S.D. = 0.19) ด้าน

ท าเล โครงการน้ าไม่ท่วม ( = 4.97, S.D. = 0.18) และด้านการส่งเสริมการขาย การจัดของสัมมนาคุณเช่น ถังส ารอง

น้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น (  = 4.90, S.D. = 0.31) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามมี

สภาพแวดล้อมทางด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมีความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด ( = 
4.30, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมทางด้านการจราจรของบ้านจดัสรร ในเขตหนองจอกมีความคล่องตัว 

มากน้อยเพียงใด ( = 4.27, S.D. = 0.62) สภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัยของบ้านจัดสรรในเขตหนองจอก 

( = 4.10, S.D. = 0.64) สภาพแวดล้อมทางสังคมของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก ( = 4.02, S.D. = 0.68) 

พื้นที่โดยรวบของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก มีความแออัดของบ้าน มากน้อยเพียงใด ( = 3.71, S.D. = 0.92) 

พื้นที่โดยรวมของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก มีความแออัดของประชากร มากน้อยเพียงใด ( = 3.69, S.D. = 0.96) 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, ซื้อบ้านจัดสรร 
 
Abstract 
 A study of factors influencing the decision to buy public housing estate in NongChok, Bangkok. 
With the following objectives: 1) demographic factors that are correlated with factors affecting the choice 
of purchasing 2) marketing mix factors that influence the decision to buy a house, and 3) environmental 
factors that influence the decision to buy a house. Thefindings of research that was used to plan 
marketing strategies. The samples used for research by random sample from a population total of 400 
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samples.Questionnaires were used to collect data. And analyzed statistics describing the frequency, 
Percentage, Average (Mean), Standard Deviation and hypothesis testing, t-test, and F test. 
 The results showed that the marketing mix factors were associated with the decision to buy a 
house. The products used Construction materials such as steel, cement tiles are standard and quality 

etc. ( = 4.98, S.D. = 0.12), the prices of land and the right ( = 4.97, S.D. = 0.19) at locales. The Flood 

( = 4.97, S.D. = 0.18) and the promotion. The organizers of the seminar you to you, such as 

appliances, furniture, etc. Water Tank ( = 4.90, S.D. = 0.31). Environmental factors respondents 

environments facilitate the purchase of goods and consumers are more comfortable than any ( = 4.30, 

S.D. = 0.67), followed by the environment housing traffic In a streamlined Chok Much ( = 4.27, S.D. = 

0.62) environment, security of housing in NongChok ( = 4.10, S.D. = 0.64), social environment of a 

housing estate in NongChok ( = 4.02, S.D. = 0.68), in the grasp of a housing estate in NongChok, a 

congestion of more than one ( = 3.71, S.D. = 0.92), in overall housing estate in Bang the crowded 

population of more than one ( = 3.69, S.D. = 0.96). 
 
Keywords: Decision, Buy public housing 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางชะลอตัวนับจากครึ่งหลังปี 2553 ที่ผ่านมาโดยยอดขาย
โครงการเปิดตัวใหม่ในหลายๆ โครงการ เริ่มชะลอตัวลง และใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการที่นานขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
ท าให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างระดมแคมเปญการตลาดอย่างหนัก เพื่อกระตุ้นตลาดและจูง
ใจให้เจ้าของบ้านตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ส าหรับแนวโน้มในปี 2557 นอกจากแรงกระตุ้นจากมาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์ได้หมดลงแล้ว ธุรกิจยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านท่ีอาจท าให้การเติบโตของความต้องการ
อสังหาริมทรัพย์อ่อนตัวลงกว่าในปี ท่ีผ่านมา 
 สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2557 เติบโตไปตามทิศทางของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยในปี นี้คาดว่า
กิจกรรมการซื้อขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์คงจะเติบโตในระดับที่ไม่หวือหวามากนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2557  
แต่คาดว่ากิจกรรมการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยน่าจะกลับมามีความคึกคักอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก 
กรมธนารักษ์ จะเริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ระหว่างปี 2558-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งราคาประเมิน
ที่ดินใหม่ในบางท าเลปรับสูงขึ้นกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกบราคาประเมินที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี จะเป็นช่วงจังหวะที่ผู้ประกอบการคงจะกลับมาท าตลาดกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของเจ้าของบ้านอ
ยางอีกครั้ง นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี นี้ คงจะมีอุณหภูมิการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบการ
รายใหญ่ต่างเปิดกลยุทธ์เชิงรุกอย่างหนักในทุกกลุ่มลูกค้า ท าให้ผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็กคงต้องปรับตัว
ในการท าธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด โดยตัวแปรส าคัญของความส าเร็จของโครงการท่ีจะเกิดขึ้นนอกจาก
จะอยู่ที่ตัวสินค้า (เช่น รูปแบบ ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ ของโครงการ) และท าเลแล้ว ยังต้องอาศัยศักยภาพเฉพาะตัวในด้าน
การบริหารจัดการในหลายๆ มิติ เช่น การบริหารต้นทุน ในภาวะที่ต้นทุนมีทิศทางปรับสูงขึ้น ไม่ว่าราคาวัสดุก่อสร้าง
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ราคาที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ปรับขึ้นเป็นอัตราปกติ การบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่ายอมหมายถึงการตั้งราคาได้ต่ ากว่า
คู่แข่ง หรือมีก าไรท่ีสูงกว่าคู่แข่ง และการบริหารการผลิต เช่น ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง แต่ยังคงคุณภาพของงาน
ก่อสร้าง เพื่อท่ีจะสามารถควบคุมปริมาณซัพพลายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงมีประเด็นที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กบผู้ประกอบการน าผลวิจัยที่ได้ใช้ประกอบการวางแผน
ทางการตลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตหนองจอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขต
หนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตที่มีส าคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรใน
เขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
ได้แก่ เพศ สถานะ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 การตัดสินใจเลือกซื้อ หมายถึง การกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชาชน 
รวมทั้ง กระบวนการตัดสินใจที่เกิดทั้งก่อนและหลังการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในด้านต่างๆ ได้แก่ บ้านจัดสรรที่เลือกซื้อ 
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร วัตถุประสงค์ ในการซื้อบ้านจัดสรร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อน าผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
เพื่อประโยชน์ในการท าการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของประชากร 
 2. เพื่อน าผลวิจัยด้านปัจจัยด้าน ส่วนประสมทางด้านการตลาด (4P) ที่มีความสัมพันธ์กบการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร น ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การก าหนดรูปแบบตัวสินค้า 
ราคา ท าเล และการส่งเสริมการจ าหน่ายรวมถึงการส่ือสารทางด้านการตลาด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ทางด้านการตลาดในอนาคตต่อไป 
 3. เพื่อน าผลการวิจัยปัจจัยด้านวฒันธรรม สังคมและจติวทิยาการจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร เพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่และ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช้มีความสัมพันธ์กับอายุ 
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 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับอายุ 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านท าเลมีความสัมพันธ์กับอายุ 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับอายุ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจบริโภคของผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
อุปสงค์ของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี ้
  ธงชัย  สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกใน
การแสวงหาสาหรับการซื้อการใช้การประเมินและการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้
ความต้องการของเขาได้รับความพอใจ 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการค้นหาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์; และคณะ. 2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นส่ิงจ าเป็นเนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคจะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดรวมทั้งเป้าหมายของการตลาดในปัจจุบันคือการเข้าถึงและการ
สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าดังนั้นค าตอบที่จะสามารถช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด 
(Marketing Strategies) ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
  มานพ  สวามิชัย (2527) กล่าวว่า การตัดสินใจหมายถึงการตกลงใจที่จะเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง
ในหลายๆ ทาง หรืออย่างน้อยก็ในสองอย่างด้วยกันโดยมีสภาพการตัดสินใจ ดังนี ้
   1. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนหมายความว่าผู้ตัดสินใจรู้ได้แน่นอนว่าถ้าปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดลงไปจะมีผลอย่างไร 
   2. การตัดสินใจภายใต้การเส่ียงผู้ตัดสินใจมีความรู้ว่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
มีมากน้อยเพียงไหนโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ผู้ตัดสินใจก็จะไม่รู้แน่นอนว่าผลที่ได้จากการกระท าภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ นั้นจะเป็นอย่างไร 
   3. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนคือผู้ตัดสินใจไม่สามารถทราบผลที่จะได้ของการปฏิบัติ
จะเป็นอย่างไรแน่เพราะไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและไม่ทราบว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ต่างๆ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ล าบาก 
  ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Theory หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
สามรถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือการตลาด 4 
ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า 4P’s คอตเลอร์ (Kolter; อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์; และคณะ. 2541) 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อและการเช่าของผู้บริโภค 
เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคคาตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถสนองตอบความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมคาถามที่ใช้เพื่อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์; และคณะ. 2539: 107) ซึ่งประกอบด้วย 

839



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the Target Market?) เป็นค าถาม เพื่อต้องการทราบ
ถึงตลาดเป้าหมาย (Target Market) ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนโดยอาจแบ่งตามเพศอายุรายได้การศึกษาและเขต
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
   2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสินค้าสะดวกซื้อสินค้าเปรียบเทียบซื้อสินค้าเจาะจงและสินค้า 
ไม่แสวงซื้อ 
   3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึง
จุดประสงค์เหตุผลหรือปัจจัยต่างๆ ในการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วยปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมปัจจัยด้านสังคมปัจจัยเฉพาะบุคคลปัจจัยด้านจิตวิทยา 
   4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who Participates in the Buying?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งอาจเป็นบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ โดยที่บทบาท
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อมีดังนี้ผู้ริเริ่มผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบด้วยผู้ตัดสินใจซื้อผู้ซื้อผู้ใช้ 
   5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the Consumer Buy?) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงโอกาส
ในการซื้อของผู้บริโภคซึ่งอาจขึ้นอยู่กับอัตราการใช้หรือการบริโภคสินค้า 
   6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the Consumer Buy?) เพื่อทราบถึงช่องทางหรือแหล่งที่
ผู้บริโภคไปทาการซื้อเช่นห้างสรรพสินค้าร้านค้า 
   7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึง
กระบวนการตัดสนิใจในการซื้อของผู้บริโภคตลอดจนถึงอิทธิพลต่างๆ ซึ่งจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่  
25 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาหรือพักอาศัยอยู่ใน เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 
มีจ านวนทั้งหมด 400 คน โดยขนาดตัวอย่างได้จากการค านวณ โดยการใช้สูตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Yamane. 
1973) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test และค่า F test 
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สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 106 คน จากจ านวนทั้งหมด 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.0 มีช่วงอายุ 25– 40 ปี จ านวน 132 คนจากจ านวนทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 125 คน จากจ านวนทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 92 คน จาก
จ านวนทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีรายได้ 10000-20000 บาท จ านวน 120 คน จากจ านวนทั้งหมด 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
 
ตาราง 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตหนองจอก 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางตลาด ค่าเฉล่ีย ( ) S.D. การแปลผล 

1. ด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช ้
    1.1 วัสดุก่อสรา้งมี เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี มีมาตรฐาน 
          และคุณภาพเป็นต้น 4.98 0.12 มากที่สุด 
    1.2 วัสดุอุปกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง แขง็แรง คงทน เปิดปิดง่าย 4.92 0.28 มากที่สุด 
    1.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เชน่ สวิตซ์ ปล๊ัก ดวงโคม ติดตั้งคงทน 
          แข็งแรง เหมาะสมสวยงาม 4.93 0.27 มากที่สุด 
    1.4 การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท าได้งา่ย 4.96 0.20 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 
    2.1 ราคาบ้านและที่ดินท่ีเหมาะสม 4.97 0.19 มากที่สุด 
    2.2 อัตราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคาร 4.97 0.17 มากที่สุด 
    2.3 เงินดาวน์และระยะเวลาผ่อน 4.87 0.33 มากที่สุด 
3. ด้านท าเล 
    3.1 การเดินทางเขา้-ออกและคมนาคมสะดวก 4.80 0.43 มากที่สุด 
    3.2 โครงการท่ีตั้งอยู่ใกล้ที่ท างาน 4.76 0.54 มากที่สุด 
    3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบโครงการ 4.93 0.24 มากที่สุด 
    3.4 โครงการน้ าไม่ทว่ม 4.97 0.18 มากที่สุด 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
    4.1 การจัดหาสถาบันการเงินให้ 4.88 0.34 มากที่สุด 
    4.2 การจัดของสัมมนาคุณแก่ท่านเช่น ถังส ารองน้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
         เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 4.90 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.27 มากที่สุด 
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 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก ล าดับที่ 1 วัสดุก่อสร้างมี เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี มีมาตรฐานและคุณภาพ 
เป็นต้น มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.98 และค่า S.D. คิดเป็น 0.12 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 2 ราคาบ้าน
และที่ดินที่เหมาะสม มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.97 และค่า S.D. คิดเป็น 0.19 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ล าดับท่ี 3 
โครงการน้ าไม่ท่วม มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.97 และค่า S.D. คิดเป็น 0.18 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด”ล าดับที่ 4 
อัตราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคาร มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.97 และค่า S.D. คิดเป็น 0.17 ซึ่งแปลผลปัจจัย ในระดับ “มากที่สุด” 
ล าดับที่ 5 การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท าได้ง่าย มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.96 และค่า S.D. คิดเป็น 0.27 ซึ่งแปลผลปัจจัย
ในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 6 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ ปล๊ัก ดวงโคม ติดตั้งคงทน แข็งแรง เหมาะสมสวยงาม  
มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.93 และค่า S.D. คิดเป็น 0.27 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 7 ส่ิงอ านวยความ
สะดวกรอบโครงการ มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.93 และค่า S.D. คิดเป็น 0.24 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด”ล าดับท่ี 8 
วัสดุอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง แข็งแรง คงทน เปิดปิดง่าย มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.92 และค่า S.D. คิดเป็น 0.28 ซึ่งแปลผล
ปัจจัยในระดับ “มากที่สุด”ล าดับที่ 9 การจัดของสัมมนาคุณแก่ท่าน เช่น ถังส ารองน้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์  
เป็นต้น มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.90 และค่า S.D. คิดเป็น 0.31 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 10 การจัดหา
สถาบันการเงินให้ มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.88 และค่า S.D. คิดเป็น 0.34 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 11 
เงินดาวน์และระยะเวลาผ่อน มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.87 และค่า S.D. คิดเป็น 0.33 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” 
ล าดับที่ 12 การเดินทางเข้า-ออกและคมนาคมสะดวก มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.80 และค่า S.D. คิดเป็น 0.43 ซึ่งแปลผล
ปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” และล าดับที่ 13 โครงการท่ีตั้งอยู่ใกล้ท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.76 และค่า S.D. คิดเป็น 
0.54 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ตามล าดับ 
 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตหนองจอก 
 

ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม ค่าเฉล่ีย ( ) S.D. การแปลผล 

1. พื้นที่โดยรวบของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก มีความแออัดของบ้าน 
    มากน้อยเพียงใด 3.71 0.92 มาก 
2. พื้นที่โดยรวมของบ้านจดัสรร ในเขตหนองจอก มคีวามแออัดของ 
    ประชากร มากน้อยเพียงใด 3.69 0.96 มาก 
3. สภาพแวดล้อมทางสังคมของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก 4.02 0.68 มากที่สุด 
4. สภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัยของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก 4.10 0.64 มากที่สุด 
5. สภาพแวดล้อมทางดา้นการจราจรของบา้นจดัสรร ในเขตหนองจอก 
    มีความคล่องตวั มากน้อยเพยีงใด 4.27 0.62 มากที่สุด 
6. สภาพแวดล้อมทางดา้นความสะดวกในการซื้อสินค้าอุปโภค 
    และบริโภคมีความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด 4.30 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.01 0.74 มากที่สุด 
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรร ในเขตหนองจอก ล าดับที่ 1 สภาพแวดล้อมทางด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมีความ
สะดวกสบายมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.30 และค่า S.D. คิดเป็น 0.67 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มาก
ที่สุด” ล าดับที่ 2 สภาพแวดล้อมทางด้านการจราจรของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอกมีความคล่องตัว มากน้อย
เพียงใด มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.27และค่า S.D. คิดเป็น 0.62 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 3 
สภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัยของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.10 และค่า S.D. คิดเป็น 
0.64 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มากที่สุด”ล าดับที่ 4 สภาพแวดล้อมทางสังคมของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก 
มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.02 และค่า S.D. คิดเป็น 0.68 ซึ่งแปลผลปัจจัย ในระดับ “มากที่สุด” ล าดับที่ 5 พื้นที่โดยรวบของ
บ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก มีความแออัด ของบ้าน มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.71 และค่า S.D. คิดเป็น 
0.92 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มาก” และล าดับที่ 6 พื้นที่โดยรวมของบ้านจัดสรร ในเขตหนองจอก มีความแออัด 
ของประชากร มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.69 และค่า S.D. คิดเป็น 0.96 ซึ่งแปลผลปัจจัยในระดับ “มาก” 
ตามล าดับ 
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช้ จ าแนกตามอายุ โดยใช้ 

One Way ANOVA 
 

ด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช ้ อาย ุ N   S.D. F test Sig 
1.1 วัสดุก่อสร้างมเีช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ 
      กระเบื้อง สี มีมาตรฐานและคุณภาพ 
      เป็นต้น 

ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   
25-40 ปี 132 4.98 0.122   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.98 0.137 0.139 .870 

1.2 วัสดุอุปกรณ์ประต-ูหน้าต่าง แข็งแรง 
      คงทนเปิดปิดง่าย 

ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   
25-40 ปี 132 4.88 0.341   
40 ปี ขึ้นไป 53 5.00 0.000 3.732 .026 

1.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ ปล๊ัก 
      ดวงโคม ตดิตั้งคงทน แขง็แรง เหมาะสม 
      สวยงาม 

ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   
25-40 ปี 132 4.89 0.322   
40 ปี ขึ้นไป 53 5.00 0.000 3.426 .034 

1.4 การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณท์ าได้ง่าย ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   
25-40 ปี 132 4.94 0.256   
40 ปี ขึ้นไป 53 5.00 0.000 1.441 .239 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช้ จ าแนกตามอายุ โดยใช้ One 
Way ANOVA ในการทดสอบพบว่าวัสดุก่อสร้างมีเช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี มีมาตรฐานและคุณภาพ เป็นต้น 
และการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท าได้ง่าย มีค่า Sig เท่ากับ .870 .239 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐาน 
หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช้ ทั้งด้าน วัสดุ
ก่อสร้างมีเช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นต้นการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท าได้ง่าย 
และในการทดสอบ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง แข็งแรง คงทนเปิดปิดง่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ 
ปล๊ัก ดวงโคม ติดตั้งคงทน แข็งแรง เหมาะสมสวยงาม มีค่า Sig เท่ากับ .026 .034 ซึ่งน้อยกว่า .05 สัมพันธ์
สมมติฐาน หมายความว่าอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านวัสดุอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 
แข็งแรง คงทนเปิดปิดง่ายและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ ปล๊ัก ดวงโคม ติดตั้งคงทน แข็งแรง เหมาะสมสวยงาม 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราตา จ าแนกตามอายุ โดยใช้ One Way ANOVA 
 

ด้านราคา อาย ุ N   S.D. F test Sig 
2.1 ราคาบ้านและที่ดินท่ีเหมาะสม ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   

25-40 ปี 132 4.95 0.242   
40 ปี ขึ้นไป 53 5.00 0.000 1.182 .309 

2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   
25-40 ปี 132 4.95 0.209   
40 ปี ขึ้นไป 53 5.00 0.000 1.595 .206 

2.3 เงินดาวน์และระยะเวลาผ่อน ต่ ากว่า 25 ป ี 15 4.33 0.487   
25-40 ปี 132 4.96 0.191   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.79 0.409 3.644 .020 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา จ าแนกตามอายุ โดยใช้ One Way ANOVA 
ในการทดสอบพบว่าราคาบ้านและที่ดินที่เหมาะสมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร มีค่า Sig เท่ากับ.309 .206 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาทั้งด้านราคาบ้านและที่ดินที่เหมาะสม และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร และในการทดสอบ
พบว่าเงินดาวน์และระยะเวลาผ่อน มีค่า Sig เท่ากับ .020 ซึ่งน้อยกว่า .05 สัมพันธ์สมมติฐาน หมายความว่าอายุที่
แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านเงินดาวน์และระยะเวลาผ่อน 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านท าเล จ าแนกตามอายุ โดยใช้One Way ANOVA 
 

ด้านท าเล อาย ุ N   S.D. F test Sig 
3.1 การเดินทางเขา้-ออกและคมนาคม 
      สะดวก 

ต่ ากว่า 25 ป ี 15 4.20 0.414   
25-40 ปี 132 4.88 0.363   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.75 0.476 2.030 .106 

3.2 โครงการท่ีตั้งอยู่ใกล้ที่ท างาน ต่ ากว่า 25 ป ี 15 4.20 0.414   
25-40 ปี 132 4.84 0.521   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.71 0.523 1.056 .098 

3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบโครงการ ต่ ากว่า 25 ป ี 15 4.80 0.414   
25-40 ปี 132 4.93 0.239   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.96 0.192 2.623 .075 

3.4 โครงการน้ าไม่ทว่ม ต่ ากว่า 25 ป ี 15 5.00 0.000   
25-40 ปี 132 4.96 0.228   
40 ปี ขึ้นไป 53 5.00 0.000 0.931 .396 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านท าเล จ าแนกตามอายุ โดยใช้ One Way ANOVA 
ในการทดสอบพบว่าการเดินทางเข้า-ออกและคมนาคมสะดวกโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ท างานส่ิงอ านวยความสะดวก
รอบโครงการโครงการน้ าไม่ท่วม มีค่า Sig เท่ากับ .106 .098 .075 .396 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐาน 
หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านท าเล ทั้งการเดินทางเข้า -ออกและ
คมนาคมสะดวกโครงการท่ีตั้งอยู่ใกล้ท่ีท างานส่ิงอ านวยความสะดวกรอบโครงการและโครงการน้ าไม่ท่วม 
 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามอายุ โดยใช้ 

One Way ANOVA 
 

ด้านการส่งเสริมการขาย อาย ุ N   S.D. F test Sig 
4.1 การจัดหาสถาบันการเงินให ้ ต่ ากว่า 25 ป ี 15 4.93 0.258   

25-40 ปี 132 4.84 0.359   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.94 0.304 0.931 .396 

4.2 การจัดของสัมมนาคุณแก่ทา่น เช่น 
      ถังส ารองน้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร ์
      เป็นต้น 

ต่ ากว่า 25 ป ี 15 4.93 0.258   
25-40 ปี 132 4.87 0.358   
40 ปี ขึ้นไป 53 4.96 0.192 1.676 .190 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 6 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามอายุโดยใช้ One 
Way ANOVA ในการทดสอบ พบว่า การจัดหาสถาบันการเงินให้การจัดของสัมมนาคุณ เช่น ถังส ารองน้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เฟอร์นิเจอร ์เป็นต้น มีค่า Sig เท่ากับ 0.396 0.190 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการจัดหาสถาบันการเงินให้ และการจัดของสัมมนาคุณ เช่น ถังส ารองน้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เฟอร์นิเจอร ์
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ส าคัญที่พบมาอภิปราย ประชาชน 
เขตหนองจอก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ 10000-
20000 บาท มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรคือวัสดุก่อสร้างมี 
เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นต้น ราคาบ้านและที่ดินท่ีเหมาะสม โครงการน้ าไม่ท่วม 
การจัดของสัมมนาคุณแก่ท่าน เช่น ถังส ารองน้ า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และด้านสภาพแวดล้อม คือ 
สภาพแวดล้อมทางด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคมีความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด สอดคล้อง
กับแนวคิดงานวิจัยของ พัฒนพงษ์  รานุรักษ์ (2545) การศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครท่ีมี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด (กรณีศึกษา: สานักงานในเขตสีลมและบางรัก) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ย้าย
ภูมิลาเนามาจากต่างจังหวัดมายังกทม. เพื่อการศึกษาและท า งานผู้ที่ไม่มีญาติพี่น้องในกทม. มักนิยมเช่า
อพาร์ตเม้นต์พักอาศัยโดยเลือกท าเลที่ตั้งที่ใกล้สถานศึกษาและที่ท างานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและราคาค่า
เช่าที่เหมาะสมกับรายได้เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาตัดสินใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ให้มีการปรับปรุงซึ่ง
แจกแจกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. ด้านผลิตภัณฑ์น ามาใช้ 
    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรวัสดุ
ก่อสร้างมี เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นต้น 
   2. ด้านราคา 
    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรราคา
บ้านและที่ดินท่ีเหมาะสม 
   3. ด้านท าเล 
    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการ
น้ าไม่ท่วม 
   4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
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   5. ด้านสภาพแวดล้อม 
    ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางด้านความสะดวกในการซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคมีความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด 
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NBUS092: การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพื้นที่ส านักงานเขตสะพานสูง 
EDUCATION FOR EXERCISE BEHAVIOR OF THE POPULATION IN SAPHAN SUNG DISTRIC 
AREA 
 
รัชนีภรณ์  คล่องแคลว่ * 
* คณะบริหารธุรกจิ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูง 
ศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูง โดยใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า F test 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่
ออกก าลังกาย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.00 ออกก าลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆ จ านวน 132 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ออกก าลังกายที่บ้านพัก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ใช้เวลาเฉล่ียต่อครั้งในการ
ออกก าลังกายประมาณ 15 นาที จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การออกก าลังกาย, ส านักงานเขต, ประชากรในเขตสะพานสูง 
 
Abstract 
 This Research The purpose is to study the health of populations in Saphansung district area, to 
study the relationship of personal factors with exercise behavior of the population in Saphansung district 
area population and sample population used in this research population in the area of Sapansung which 
select by sampling Obtain by accidental random sampling number 400 persons. The frequency, 
percentage, average, Standard Deviation and F test. Marital statuses have decision by significant .05. 
 
Keywords: Behavior, Exercise, District office, Population in Saphansung 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การมีภาวะสุขภาพท้ังกายและใจเป็นส่ิงที่ทุกคนพึงปรารถนา โดยการมีสุขภาพท่ีดีมิได้หมายความเพียงแต่
การไม่เจ็บป่วยหรือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า  
วิถีการด าเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่คร่ าเคร่งกับการด าเนินชวีิตประจ าวัน ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพใน
ด้านต่างๆ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม รวมถึงละเลยต่อการออกกาลังกายทั้งโดยทางตรงและขาดการเคล่ือนไหวใน

848



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ลักษณะของการออกกาลังกายประจ าวัน จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ตามมา และเมื่อพิจารณาถึงโรคที่
เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
 ปัจจุบันสุขภาพของประชากรโลก มีความเส่ียงเพิ่มมากขึ้น จากการเปล่ียนแปลงของประชากรและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างอีกด้วย อันมีสาเหตุจากการพัฒนาประเทศและ
ระบบเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของชีวิตมนุษย์มากเกินไป ทั้งนี้
ประชากรโลกถูกคุกคามด้วยโรคระบาดต่างๆ และปัจจุบันพบว่ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมปัญหาจากพฤติกรรมภาพ อาทิ เพศสัมพันธ์ในกลุ่มต่างๆ ยาเสพติด การบริโภคที่ไม่
เหมาะสม และการผลิตอาหารที่ขาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ความหนาแน่นของเมือง การย้ายถิ่นฐานและการค้า 
รวมทั้งโรคติดเชื้อที่อุบัติใหม่ อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้มนุษย์มีเครื่องทุ่นแรง
มากมาย เป็นผลท าให้การใช้แรงงานในชีวิตประจ าวันลดน้อยลง 
 จากผลการส ารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเปรียบเทียบระหว่างการส ารวจในปีพ.ศ.  
2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2553 ของส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบการเพิ่มขึ้นของภาวะอ้วน 
และการลดลงของการออกกาลังกายในประชากรไทย อายุ 15-74 ปี ในขณะเดียวการรับประทานผักและผลไม้ 
มีแนวโน้มลดลงโดยประชากรไทยอายุ  15-74 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและ
เบาหวานอยู่ที่ร้อยละ 65.1 ในปี พ.ศ. 2553 และแม้ว่าการส ารวจในปีพ.ศ. 2553 พบว่า ประชากรไทยมีแนวโน้ม
ลดลงของพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่พฤติกรรมการดื่มอย่างหนักที่ส่งผลต่อระบบ
หลอดเลือดหัวใจมีร้อยละของการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. 2553) 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจ เป็นโรคที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเกิดจากการด าเนินชีวิต
ที่ไม่ถูกต้องหรือมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการออกก าลังกายบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง 
ผลของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพได้อย่างชัดเจนและวิถีชีวิตของคนไทย
ในปัจจุบันดังกล่าวจึงพบว่า ประชากรยังมีการออกก าลังกายน้อยจากการส ารวจพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชากรที่มีอายุ 11 ปี ขึ้นไป ใน ปี พ.ศ. 2550 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนกรุงเทพฯ ที่มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ มีเพียงร้อยละ 33.42 ส าหรับวิธีการออกก าลังกายที่นิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เล่นกีฬา เดิน
วิ่ง เต้นแอโรบิก และฟิตเนต (ร้อยละ 33.99, 27.27, 14.11, 6.72 และ 5.73 ตามล าดับ) ขณะที่การออกก าลังกาย
ตามแบบภูมิปัญญาตะวันออก ได้แก่ โยคะ ร าไม้พลอง และไทเก๊กนั้น พบเพียงร้อยละ 1.00, 0.18 และ 0.11 
ตามล าดับ ส่วนสถานท่ีในการออกก าลังกายที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บ้าน สนามกีฬาของสถานศึกษา และ
สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ (ร้อยละ 36.30, 14.03 และ11.83 ตามล าดับ) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2551: 17-22) 
 จากเหตุผลและหลักการดังที่กล่าวมาข้างตน้น้ัน ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมในการ
ออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มจากประชากรทั่วไปว่ามีข้อมูลพื้นฐาน มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
อย่างไรบ้าง ปัจจัยใดเป็นสาเหตุให้เลือกออกก าลังกาย รวมทั้งปัญหาด้านต่างๆ ในการออกก าลังกายของประชากร 
เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางต่อผู้ท่ีออกก าลังกายทั่วไปและส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพ้ืนท่ีเขตสะพานสูง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพ้ืนท่ีเขตสะพานสูง 

849



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับส่ิงเร้าหรือสถานการณ์
ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน 
การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนส่ิงเร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤตกิรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน และส่ิงเร้า
ภายนอก 
 การออกก าลังกาย หมายถึง การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิด
การเคล่ือนไหว และมีผลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเกิดความสมบูรณ์ แข็งแรงและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงความสนใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 2. น าผลงานการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางและการรณรงค์ให้มีความตื่นตัวในการออกก าลังกาย 
 3. ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาช่วยในด้านการจัดตารางเวลาในการออกก าลังกาย 
 4. ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการรณรงค์การออกก าลังกายต่อไป 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันมีพฤติกรรมการออกก าลังกายแตกต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี ้
  การออกก าลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท างานเร็วกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัย และสภาพร่างกาย
ของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญจนส่งผลให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง และนอกจากนี้ยังท าให้มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีอีกด้วย 
  กระทรวงสาธารณสุข (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวออก
ก าลังกายสะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวัน สัปดาห์ละประมาณ 5 วัน ด้วยแรงปานกลาง โดยรู้สึกเหนื่อยหายใจ
เร็วขึ้น แต่ยังคงพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง ได้แก่ การออกก าลังกายที่เป็นเรื่องเป็นราว เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ถีบจักรยาน 
บริหารร่างกาย ว่ายน้ า กระโดดเชือก ร ามวยจีน หรือเล่นกีฬาอื่นๆ รวมทั้งการออกแรงกายในการท างานบ้านตาม
ชีวิตประจ าวัน 
  การกีฬาแห่งประเทศไทย (2545) ได้ให้ความหมายว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่มี
การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพเพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ หรือมีกฎ
กติกาการแข่งขันง่ายๆ จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเล่น การ
ฝึก การกระท าใดๆ ที่ท าให้ร่างกายหรือส่วนของร่างกายมีการเคล่ือนไหว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
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เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยจะเคร่งครัดต่อกฎกติกาการแข่งขัน หรือไม่ก็ได้ เช่น การ เดิน การวิ่งเพื่อ
สุขภาพ การบริหารร่างกาย การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
  วรัญณู  รีรมย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการจัดบริการด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน ต.ร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจัดบริการด้านการออก
ก าลังกายเพื่อ สุขภาพของประชาชน ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Random Sampling)และการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เป็นเพศชาย จ านวน 250 คน 
เพศหญิง จ านวน 250 คน รวมจ านวนเป็น 500 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จ านวน 
500 ชุด หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 และได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คืนมา จ านวน 500 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ความต้องการจัดบริการด้านกิจกรรมออกก าลังกาย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ วิ่ง-เดินภายในสนามกีฬา
เทศบาล การเต้นแอโรบิก กีฬาฟุตบอล วิ่งภายนอกสนามกีฬาเทศบาล กีฬาแบดมินตัน กีฬาวอลเลย์บอล กายบริหาร
ประกอบดนตรี กีฬาเปตอง กีฬาบาสเกตบอล กรีฑา กีฬาพื้นเมือง และกีฬาเซปักตะกร้อความต้องการจัดบริการด้าน
สถานที่ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้มีสถานที่ออก
ก าลังกายกลางแจ้งอยา่งเพียงพอ บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ ให้มีเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับดื่มตามสถานท่ี
ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ ให้มีที่น่ังพักผ่อนในสถานท่ีออกก าลังกายอย่างพอเพียงให้มีสถานท่ีออกก าลัง กายในร่ม
ให้มีสนามกีฬากลางแจ้งที่มีไฟฟ้าส าหรับการออกก าลังกายเวลากลางคืน ให้มีสวนสุขภาพและเครื่องเล่นให้มีห้อง
ปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บในการ ออกก าลังกายให้มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอและปลอดภัยบริการ
ให้ยืมหนังสือและอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการกีฬาเช่น วีดีทัศน์ สไลด์เกี่ยวกับการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา ให้มี
บริการจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงร่างกายจ าหน่ายในช่วงเวลาที่มีผู้มาออกก าลังกาย ให้มีบริการจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา
และชุดกีฬาในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาด ให้มีห้องบริหารร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิก ให้มีห้องทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ให้มีตู้เก็บของส าหรับผู้ที่มาออกก าลังกาย ให้มีห้องฝึกสมาธิปรับสภาพจิตใจ ให้มีสระว่ายน้ า ให้มีห้อง
เปล่ียนเครื่องแต่งกายและท าความสะอาดร่างกาย ให้มีห้องอ่านหนังสือ ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับด้านกีฬา ให้มีห้อง
นันทนาการ ให้มีห้องบริหารร่างกายด้วยการยกน้ าหนัก ให้มีห้องบริการอบไอน้ าความต้องการจัดบริการด้านวัน 
ช่วงเวลา และระยะเวลาในการออกก าลังกาย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้จัดบริการด้านกิจกรรมการออก
ก าลังกายในช่วงเวลาเย็น ให้จัดบริการด้านกิจกรรมออกก าลังกายทุกวัน ให้จัดบริการด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย
ในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ ให้จัดบริการด้านกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้ระยะเวลาครั้งละประมาณ 1 -2 ชั่วโมง  
ให้จัดบริการด้านกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้ระยะเวลาครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง ให้จัดบริการด้านกิจกรรม
การออกก าลังกายในช่วงเวลาเช้า ให้จัดบริการด้านกิจกรรมการออกก าลังกายโดยใช้ระยะเวลาครั้งละมากกว่า 3 
ชั่วโมงความต้องการจัดบริการด้านวิธีการจัด กิจกรรมการออกก าลังกาย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้มีการฝึก
การออกก าลังกายที่ประชาชนสนใจเป็นประจ าทุกวันให้มีการจัดการแข่ง ขันกีฬาแต่ละชนิดที่ประชาชนสนใจระหว่าง
ประชาชนภายใน อ.ร้องกวางให้มีการจัดการแขง่ขันกฬีาพื้นเมอืงระหวา่งประชาชนภายใน อ าเภอร้องกวาง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น ให้มีการจัดงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพภายใน อ.ร้องกวาง ให้มีการจัดการประกวดการ
เต้นร าพื้นเมืองและการเต้นแอโรบิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีการจัดการแข่งขันวิ่งทางไกล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูง มีจ านวนทั้งหมด 
92,735 คน (ข้อมูลพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2557) ซึ่งคัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Random Sampling) จ านวน 400 คน ในการตอบแบบสอบถามโดยขนาดตัวอย่างได้จากการ
ค านวณโดยการใช้สูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Yamane. 1973) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการออกก าลังกาย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า F test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนใหญ่ท าให้ได้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาออกก าลังกาย
นั้น เป็นเพราะห่วงสุขภาพ และสาเหตุที่ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย คือ  การออกก าลังกายท าให้
ร่างกายแข็งแรง ลดอาการของโรคประจ าตัว สร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลด
สัดส่วน/รูปร่างดีขึ้นท าให้นอนหลับง่ายขึ้น ช่วยลดความเครียด และสามารถชะลอความชราได้อีกด้วย 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพ้ืนท่ีเขตสะพานสูง ค่าเฉล่ียที่ได้เท่ากับ 4.25 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.66 จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการออกก าลังกายจากกลุ่มตัวอย่าง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 จากข้อมูลผลการวิจัยได้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิด ดังต่อไปนี้ กระทรวงสาธารณสุข (2545) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหว ออกก าลังกายสะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที  
ทุกวัน สัปดาห์ละประมาณ 5 วัน ด้วยแรงปานกลาง โดยรู้สึกเหนื่อยหายใจเร็วขึ้น แต่ยังคงพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง ได้แก่ 
การออกก าลังกายที่เป็นเรื่องเป็นราว เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ถีบจักรยาน บริหารร่างกาย ว่ายน้ า กระโดดเชือก ร ามวย
จีน หรือเล่นกีฬาอื่นๆ รวมทั้งการออกแรงกายในการท างานบ้านตามชีวิตประจ าวัน การกีฬาแห่งประเทศไทย (2545) 
ได้ให้ความหมายว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่มีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อ
สุขภาพเพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ จากความหมาย
ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเล่น การฝึก การกระท าใดๆ ที่ท าให้ร่างกายหรือ
ส่วนของร่างกายมีการเคล่ือนไหว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดย
จะเคร่งครัดต่อกฎกติกาการแข่งขัน หรือไม่ก็ได้ เช่น การเดิน การวิ่งเพื่อ สุขภาพ การบริหารร่างกาย การเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (2545) กล่าวว่า การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอจะท าให้เกิดประโยชน์แก่
ร่างกาย ระบบต่างๆ ของร่างกายทางานได้ดขีึ้น เกิดความแขง็แรง มีความพร้อมในการท ากิจกรรมมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
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  1. ช่วยชะลอความชรา ในผู้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ความเส่ือมของสมรรถภาพของร่างกาย
และการลดลงของประสิทธิภาพในการทางานเกิดช้ากว่าที่ควรเป็น 
  2. การทรงตัวและการทางานของอวัยวะต่างๆ มีการประสานกันดีขึ้น ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง 
ว่องไว เคล่ือนท่ีได้ดีโดยไม่พลัดตกหกล้ม 
  3. ลดน้าหนักตัว ควบคุมไม่ให้อ้วน รูปร่างดีขึ้น 
  4. ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า ท าให้จิตใจแจ่มใส 
  5. ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันเลือด 
  6. ลดความดันเลือดสรุปได้ว่า การออกก าลังกายท าให้สุขภาพแข็งแรง สามารถป้องกัน รักษา และ
ฟืน้ฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
 เพื่อให้การออกก าลังกายเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดโทษ ปัจจัยที่ควรค านึงถึงก่อนออกก าลังกาย  
(วุฒิพงษ์  ปรมัตถากร; และอารี  ปรมัตถากร. 2532: 35) มีดังนี้ 
  1. อายุ 
   ผู้ที่จะออกก าลังกายควรรู้ขอบเขตของวัย หรืออายุของตนเองการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญเติบโต โดยปกติแล้วการ
เจริญเติบโตของร่างกายจะมีอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 20 ปี แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ร่างกายมีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 2 ช่วง คือ ช่วงอายุ 6 เดือน และช่วงอายุ 10-12 ปี เด็กจะมีการพัฒนาความสูงอย่างเห็น 
ได้ชัด เด็กหญิงจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าเด็กชาย ดังนั้น การจัดหรือเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายจึงต้อง
ค านึงถึงอายุและวัยเป็นส าคัญ (กรมพลศึกษา. ม.ป.ป.: 263) การพิจารณาเลือกการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยหรืออายุ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย 
  2. เพศ 
   การออกก าลังกายบางชนิดเหมาะสมกับคนทุกเพศ แต่บางชนิดจะเหมาะสมกับเพศชาย หรือเพศ
หญิงมากกว่า เพราะความแตกต่างด้านร่างกายของเพศชาย และเพศหญิงไม่เหมือนกัน เช่น กิจกรรมที่ต้องใช้ความ
แข็งแรง และความทนทาน เพศชายจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะขนาดและปริมาณของกล้ามเนื้อมีมากกว่า
เพศหญิง แต่ข้อได้เปรียบของเพศหญิงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ เพศหญิงจะมีความประณีต
ละเอียดกว่าเพศชาย ดังนั้น การออกก าลังกายของเพศหญิงจึงมักเป็นกีฬาที่บริหารร่างกายได้ทุกส่วน เพื่อรักษา
รูปร่างทรวดทรงให้สวยงามอยู่เสมอ เช่น ว่ายน้ า เต้นร า แอโรบิก แบดมินตัน เป็นต้น ขีดจ ากัดของการออกก าลังกาย
กับการมีประจ าเดือนในเพศหญิงส่ิงที่เป็นปัญหาและยังไม่แน่ใจส าหรับคนทั่วไป คือ อิทธิพลของการออกก าลังกาย
กับระบบเพศของเพศหญิงว่าควรจะหยุดออกก าลังกายในช่วงที่มีประจ าเดือนหรือไม่ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีอายุ 
21-40 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 144 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.00 มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 มีปัญหาด้านสุขภาพเป็น
โรคภูมิแพ้ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูง 
ส่วนใหญ่ออกก าลังกาย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ออกก าลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆ 
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จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ออกก าลังกายที่บ้านพัก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ใช้เวลาเฉล่ียต่อ
ครั้งในการออกก าลังกายประมาณ 15 นาที จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 
 สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย 
 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย 
 

สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย   S.D. การแปลผล 
1. การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง 4.39 .65 มาก 
2. การออกก าลังกายช่วยชะลอความชรา 4.21 .62 มากที่สุด 
3. การออกก าลังกายช่วยลดสัดส่วน/รูปร่างดีขึ้น 4.23 .65 มากที่สุด 
4. การออกก าลังกายช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่ดี 4.26 .63 มากที่สุด 
5. การออกก าลังกายช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น 4.23 .71 มากที่สุด 
6. การออกก าลังกายช่วยลดความเครียดได้ 4.22 .71 มากที่สุด 
7. ออกก าลังกายเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.23 .70 มากที่สุด 
8. ออกก าลังกายเพื่อลดอาการของโรคประจ าตัว 4.32 .64 มากที่สุด 

รวม 4.25 .66 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย พบว่า ประชากร

ในพ้ืนท่ีเขตสะพานสูง มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยรวมทุกข้อระดับมากที่สุด ( = 4.25) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า สาเหตุที่ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายระดับมากที่สุด คือ การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง 

( = 4.39) ออกก าลังกายเพื่อลดอาการของโรคประจ าตัว ( = 4.32) การออกก าลังกายช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ

บุคลิกภาพที่ดี ( = 4.26) ออกก าลังกายเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์, การออกก าลังกายช่วยลดสัดส่วน/รูปร่าง

ดีขึ้น, การออกก าลังกายช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น ( = 4.23) การออกก าลังกายช่วยลดความเครียดได้ ( = 4.22) 
รองลงมาสาเหตุที่ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายระดับมาก คือ การออกก าลังกายช่วยชะลอความชรา 

( = 4.21) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพ้ืนท่ีเขตสะพานสูงจ าแนกตาม

เพศ 
 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
เพศชาย (138) เพศหญิง (262) 

t P 
  S.D.   S.D. 

1. ออกก าลังกายกี่ครัง้ต่อสัปดาห์ 3.000 .974 2.576 1.002 4.059 .000 
2. ออกก าลังกายดว้ยวธิีใด 3.015 1.840 2.863 1.377 .852 .395 
3. ออกก าลังกายในสถานท่ีใดมากที่สุด 3.442 1.524 2.668 1.425 5.041 .000 
4. เวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการออกก าลังกาย 3.544 1.274 3.233 1.326 2.258 .024 
5. การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง 4.464 .594 4.351 .677 1.648 .100 
6. การออกก าลังกายช่วยชะลอความชรา 4.123 .688 4.263 .589 -2.130 .034 
7. การออกก าลังกายช่วยลดสัดสว่น/รูปร่างดีขึ้น 4.152 .638 4.282 .664 -1.890 .059 
8. การออกก าลังกายช่วยสร้างความเชื่อมั่น 
    และบุคลิกภาพที่ด ี 4.217 .636 4.290 .637 -1.085 .279 
9. การออกก าลังกายช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น 4.225 .764 4.244 .696 -.259 .796 
10. การออกก าลังกายชว่ยลดความเครียดได้ 4.210 .699 4.232 .724 -.301 .763 
11. ออกก าลังกายเพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 4.217 .722 4.248 .697 -.413 .679 
12. ออกก าลังกายเพื่อลดอาการของโรคประจ าตัว 4.319 .662 4.329 .643 -.138 .891 

รวม 3.911 0.918 3.798 0.871 0.637 .335 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ประชากรเพศชายมีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการออกก าลังกายเท่ากับ 3.911 (S.D. 
= 0.918) และเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการออกก าลังกายเท่ากับ 3.798 (S.D. = 0.871) เมื่อท าการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 
30,000 บาท ขึ้นไป และเป็นโรคภูมิแพ้ การออกก าลังกายจะออก 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ นิยมการวิ่งเหยาะๆ ที่บ้านพัก 
เวลาเฉล่ียต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 15 นาที 
 

855



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนใหญ่ท าให้ได้
ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาออกก าลังกายนั้น เป็นเพราะห่วงสุขภาพ และสาเหตุที่ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย คือการออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรง ลดอาการของโรคประจ าตัว สร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพ
ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดสัดส่วน/รูปร่างดีขึ้นท าให้นอนหลับง่ายขึ้น ช่วยลดความเครียด และสามารถ
ชะลอความชราได้อีกด้วย 
  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในพื้นที่เขตสะพานสูง ค่าเฉล่ียที่ได้เท่ากับ 
4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.66 จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการออกก าลังกายจากกลุ่มตัวอย่าง
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  จากข้อมูลผลการวิจัยได้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิด ดังต่อไปนี้ กระทรวงสาธารณสุข 
(2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหว ออกก าลังกายสะสมอย่างน้อยวันละ 30 
นาที ทุกวัน สัปดาห์ละประมาณ 5 วัน ด้วยแรงปานกลาง โดยรู้สึกเหนื่อยหายใจเร็วขึ้น แต่ยังคงพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง 
ได้แก่ การออกก าลังกายที่เป็นเรื่องเป็นราว เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ถีบจักรยาน บริหารร่างกาย ว่ายน้ า กระโดดเชือก  
ร ามวยจีน หรือเล่นกีฬาอื่นๆ รวมทั้งการออกแรงกายในการท างานบ้านตามชีวิตประจ าวันการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(2545) ได้ให้ความหมายว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่มีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เพื่อสุขภาพเพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ จากความหมาย
ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเล่น การฝึก การกระท าใดๆ ที่ท าให้ร่างกายหรือ
ส่วนของร่างกายมีการเคล่ือนไหว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดย
จะเคร่งครัดต่อกฎกติกาการแข่งขัน หรือไม่ก็ได้ เช่น การเดิน การวิ่งเพื่อสุขภาพ การบริหารร่างกาย การเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (2545) กล่าวว่า การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอจะท าให้เกิดประโยชน์แก่
ร่างกาย ระบบต่างๆ ของร่างกายทางานได้ดขีึ้น เกิดความแขง็แรง มีความพร้อมในการท ากิจกรรมมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
   1. ช่วยชะลอความชรา ในผู้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ความเส่ือมของสมรรถภาพของ
ร่างกายและการลดลงของประสิทธิภาพในการทางานเกิดช้ากว่าที่ควรเป็น 
   2. การทรงตัวและการทางานของอวัยวะต่างๆ มีการประสานกันดีขึ้น ร่างกายมีความ
กระฉับกระเฉง ว่องไว เคลื่อนที่ได้ดีโดยไม่พลัดตกหกล้ม 
   3. ลดน้าหนักตัว ควบคุมไม่ให้อ้วน รูปร่างดีขึ้น 
   4. ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า ท าให้จิตใจแจ่มใส 
   5. ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันเลือด 
   6. ลดความดันเลือดสรุปได้ว่า การออกก าลังกายท าให้สุขภาพแข็งแรง สามารถป้องกัน รักษา 
และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
  เพื่อให้การออกก าลังกายเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดโทษ ปัจจัยที่ควรค านึงถึงก่อนออกก าลังกาย 
วุฒิพงษ์  ปรมัตถากร; และอารี  ปรมัตถากร. 2532: 35) มีดังนี้ 
   1. อายุ 
    ผู้ที่จะออกก าลังกายควรรู้ขอบเขตของวัย หรืออายุของตนเองการออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับวัย เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญเติบโต โดยปกติแล้ว
การเจริญเติบโตของร่างกายจะมีอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 20 ปี แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ร่างกายมีอัตราการ
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เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 2 ช่วง คือ ช่วงอายุ 6 เดือน และช่วงอายุ 10-12 ปี เด็กจะมีการพัฒนาความสูงอย่างเห็น 
ได้ชัด เด็กหญิงจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าเด็กชาย ดังนั้น การจัดหรือเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายจึงต้อง
ค านึงถึงอายุและวัยเป็นส าคัญ (กรมพลศึกษา. ม.ป.ป.: 263) การพิจารณาเลือกการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยหรืออายุ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย 
  2. เพศ 
   การออกก าลังกายบางชนิดเหมาะสมกับคนทุกเพศ แต่บางชนิดจะเหมาะสมกับเพศชาย หรือเพศ
หญิงมากกว่า เพราะความแตกต่างด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงไม่เหมือนกัน เช่น กิจกรรมที่ต้องใช้ความ
แข็งแรง และความทนทานเพศชายจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะขนาดและปริมาณของกล้ามเนื้อมีมากกว่า
เพศหญิง แต่ข้อได้เปรียบของเพศหญิงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ เพศหญิงจะมีความประณีต
ละเอียดกว่าเพศชาย ดังนั้น การออกก าลังกายของเพศหญิงจึงมักเป็นกีฬาที่บริหารร่างกายได้ทุกส่วน เพื่อรักษา
รูปร่างทรวดทรงให้สวยงามอยู่เสมอ เช่น ว่ายน้ า เต้นร า แอโรบิก แบดมินตัน เป็นต้น ขีดจ ากัดของการออกก าลังกาย
กับการมีประจ าเดือนในเพศหญิงส่ิงที่เป็นปัญหาและยังไม่แน่ใจส าหรับคนทั่วไป คือ อิทธิพลของการออกก าลังกาย
กับระบบเพศของเพศหญิงว่าควรจะหยุดออกก าลังกายในช่วงที่มีประจ าเดือนหรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ในการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส้ันเกินไป ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
  2. คนไทยควรหันมารักษาสุขภาพกันให้มากขึ้น รู้จักการดูแลตนเอง เริ่มต้นจากการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงอยู่เสมอ 
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FACTORS AFFECTING EDUCATIONAL ACHIEVEMENT OF NAVAL CADETS 
 
ธวัลพร  มะรินทร ์* 
* คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์กร, สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ
ทั้งปัจจัยส่วนตัวนักเรียนและปัจจัยทางการศึกษา เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนนายเรือ ทั้งในด้านเกรดที่ศึกษาและด้านภาวะผู้น า โดยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนนายเรือในครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากนักเรียนนายเรือที่ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 
ถึงชั้นปีที่ 5 จ านวน 282 นาย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้าน
เกรดเฉล่ีย คือ ปัจจัยด้านเกรดเฉล่ียสะสมของโรงเรียนเตรียมทหาร และปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน ผลการ
วิเคราะห์การพยากรณ์พบตัวแปรที่ศึกษาสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือ ด้านเกรดเฉล่ีย 
ได้ร้อยละ 47.8 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ 0.334 และปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะผู้น า คือ เจตคติของการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนผลการ
วิเคราะห์การพยากรณ์พบตัวแปรที่ศึกษาสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะผู้น า 
ได้ร้อยละ 15.2 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ 0.325 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาวะผู้น า นักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ 
 
Abstract 
 This research aims to study the factors affecting educational achievement of naval cadets.  This 
research was performed to identify the factors that affect naval cadets’ educational achievement in terms 
of grade point average (GPA) and leadership. Researcher collected data from the second-year to the 
fifth-year naval cadet using questionnaire. In total, there were 282 cadets responding to the 
questionnaire. This research reveals the factors that affected education achievement, namely, GPAX in 
Pre-Cadet school, and education attitude. Also, this research reveals the factors that affected leadership, 
namely, need for achievement, and education attitude. 
 
Keywords: education achievement, leadership, naval cadet, naval cadet school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ (โรงเรียนนายเรือ. 2557) ด้วยเหตุนี้เองนักเรียนนายเรือจึง
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สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในด้านการทหารเรือเพื่อต่อไปในอนาคตจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการรักษาอธิปไตยและรับใช้ประเทศชาติ 
 ซึ่งประเด็นในการเรียนที่ควรพิจารณานั้นมีเรื่องของผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนนายเรือ ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือ และหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนรู้แล้ว ส่ิงที่จะสามารถบ่งบอกผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาของนักเรียนนายเรือให้เห็นได้เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน นั่น
คือ เกรดเฉล่ียในแต่ละภาคการศึกษานอกจากทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนนายเรือยังมีความมุ่งหวังที่จะสร้าง
บุคลากรที่มีภาวะผู้น าให้กับกองทัพเรืออีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาภาวะผู้น าเป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายเรือ
ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียนที่ต้องด าเนินการทั้งการพัฒนาระบบของ
การศึกษาแล้วในขณะเดียวกันยังจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มเติมไปด้วย เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ในวิชาชีพทหารเรือ (โรงเรียนนายเรือ. 2557)  
 
วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ ด้านเกรดเฉล่ียใน  
แต่ละภาคการศึกษา และด้านภาวะผู้น า 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้เกิดความเข้าในว่าปัจจัยใดบ้างที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความหมายของ Eyesenck (ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์. 2554) ว่าระดับของ
ความรู้ หรือความสามารถของผู้เรียนได้รับมาจากการเรียนการสอนของครูที่ได้มีการก าหนดมาตรฐานไว้อย่างแน่ชัด
แล้ว ซึ่งการวัดหรือการประเมินน้ันในผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนั้นสามารถวัดได้จากเกรดเฉล่ียที่ได้รับจากการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ คือ การที่ผู้เรียนจะสามารถเล่ือนชั้นการศึกษา
หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือได้ ผู้เรียนต้องมีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียนนายเรือ ทั้ง 3 ด้าน ที่
ทางโรงเรียนก าหนด ประกอบไป ด้านวิชาการ ด้านการฝึกภาคปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะผู้น า (ฝ่ายศึกษาโรงเรียน
นายเรือ. ม.ป.ป.) ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้มุ่งให้ความสนใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้านวิชาการ และด้านคุณลักษณะผู้น า 
  ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้านวิชาการ สามารถวัดได้จากผลการเรียนของนักเรียน แต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านคุณลักษณะผู้น า ต้องอาศัยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเพื่อน ามาวัดผลสัมฤทธิ์ในด้าน
ดังกล่าว ซึ่งตามภารกิจของนักเรียนนายเรือเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วนั้นจะต้องไปท าหน้าที่ และปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ดังนั้น ความเป็นผู้น าในการบริหาร จัดการบุคคลหรือนายทหารชั้นประทวนน้ันคือส่ิงส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งผู้น าตามความหมายของนักวิชาการ คือ Yukl (จุฑามาศ  เหรนิล. 2554) ว่าผู้น านั้น คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม
คนนั้นๆ และต้องท าการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้น าที่ตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายกับค าว่าผู้น า
เพิ่มเติมคือ คือ สอ  เสถบุตร (ถ.ถุง. 2558) ว่าผู้น าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ศิลปะในการจูงใจให้คนในกลุ่ม
เกิดความร่วมมือกันท าในท าส่ิงต่างๆ ให้ลุล่วงส าเร็จและตอ้งเป็นไปด้วยความเต็มใจ มีความเคารพนับถือต่อผู้น าด้วย 
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  ดังนั้น ผู้น า คือ บุคคลที่มีต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้มีอิทธิพลสูงสุดต่อกลุ่ม มีความสามารถในการ
ใช้ศิลปะเพื่อชักจูง โน้มน้าว หรือมีอ านาจสั่งการให้คนในกลุ่มสามารถปฏิบัติในส่ิงที่ตนเองต้องการได้ 
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามความหมายของ Murray; & Mcclelland (อภิสิทธ์  เข็มเจริญ. 2550) ได้ให้ไว้
ว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ อาทิเช่น ในเรื่องของการเรียน ซึ่งคนที่มีลักษณะ
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นจะมีความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และแก้ไขปัญหาเพื่อความส าเร็จ  
ซึ่ง พิมพ์พิร์สุ   สียางนอก (2540) ยังได้ให้ความหมายของแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าเป็นความบากบั่น ความมานะ เพื่อให้
เกิดความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพอีก 
  ดังนั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่มีความมะนะ มุ่งมั่น และพยายามท า 
ส่ิงต่างๆ เพื่อน าตนไปสู่ความส าเร็จ เช่นการพยายามแก้ไขส่ิงต่างๆ เมื่อพบเจอกับปัญหาเพื่อให้เกิดความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  เจตคติ Attitude) คือ ความรู้สึก ความเชื่อที่เป็นลักษณะนามธรรมที่เกิดการจากการเรียนรู้ เจตคติดี
ต่อส่ิงๆ หนึ่ง เช่น การเรียนที่เมื่อเวลาผู้เรียนคนใดมีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนหรือต่อการเรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากครูได้มากยิ่งขึ้น เพราะครูผู้สอนน้ันจะสอนด้วยความสะดวกสบายต่อเด็กที่มีความสนใจ (สมจิตร  ตั้งเจริญ. 
2554)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ปัจจัยภายนอก เช่น เกรดเฉล่ียรวมตอนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร รายได้บิดา 
มารดา และปัจจัยภายใน เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นายเรือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษากับประชากร ซึ่งคือ นักเรียนชั้นปีที่  2-ชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียน 
นายเรือ จ านวนทั้งหมด 282 นาย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามรวม 3 ส่วน คือ 
  1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ยกตัวอย่าง เช่น เกรดเฉล่ียสะสมจากโรงเรียนเตรียมทหาร เกรด
เฉล่ียของภาคการเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2558 การได้รับทุนการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
  2. แบบสอบถามภาวะผู้น า ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
พร้อมน ามาประกอบกับคุณลักษณะของผู้น าทางการทหารที่พึงประสงค์ 
  3. แบบสอบถามด้านการเรียนการสอน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้การทอดแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร ในที่นี้ คือ นักเรียนโรงเรียน
นายเรือชั้นปีที่ 2-ชั้นปีที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 282 และได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์คืนจากการทอดแบบสอบถาม 
จ านวน 261 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาค่าความแปรปรวนในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มด้วยสถิติแบบท ี(t-test) และ One Way ANOVA และการหาค่าการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) เพื่อ
ใช้ในการหาอ านาจในการท านายทักษะการคิดตามคุณสมบัติการเป็นนักวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานหลักที่ 1 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน (ปัจจัยภายนอก) ได้แก่ เกรดเฉล่ียสะสมจากโรงเรียน
เตรียมทหาร ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือที่ได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดาและ
มารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนายเรือ 
  สมมติฐานหลักที่ 2 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน (ปัจจัยภายใน) ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และความสนใจในการเรียน และปัจจัยการศึกษา ได้แก่ ด้านรายวิชาและเนื้อหาหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือ 
 จากการทดสอบสมมติฐานจึงท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
  ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่ก าหนดว่า ปัจจัยด้านตัวนักเรียน (ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ 
ผลการศึกษาก่อนเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเดือนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือที่ได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพ
สมรสของบิดาและมารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และอาชีพของบิดาและมารดา) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ โดยพบความแตกต่างระหว่างนักเรียนนายเรือที่มีเกรดเฉล่ียสะสมจากโรงเรียน
เตรียมทหารแตกต่างกัน โดยนักเรียนนายเรือท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมจากโรงเรียนเตรียมทหารที่ดีนั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขณะอยู่โรงเรียนนายเรือดีกว่านักเรียนนายเรือท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมจากโรงเรียนเตรียมทหารต่ าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือ ด้วย
สถิติสัมประสิทธิ์การถดถอย (Multiple Regression) เพื่อพยากรณ์ปัจจัยทางการศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนนายเรือ ซึ่งการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอย วิเคราะห์ด้วยความสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาปัจจัยทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านเกรดเฉล่ียสะสมพบปัจจัยทางการศึกษาที่เป็น
ตัวแปรพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านเกรดเฉล่ียสะสม เพียงตัวแปรเดียว คือ ด้านเจตคติ
ต่อการเรียน ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์พบตัวแปรที่ศึกษาสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นายเรือ ด้านเกรดเฉล่ีย ได้ร้อยละ 47.8 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ 0.334 และเขียน
เป็นสมการได้ คือ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) = 0.166 + 0.720 (เกรดเฉล่ียสะสม) 
        + 0.171 (ด้านเจตคติต่อการเรียน) 
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  จากสมการข้างต้น สามารถน ามาอธิบายได้ดังนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้าน
เกรดเฉล่ีย จะมีค่าขึ้นอยู่กับเกรดเฉล่ียสะสมจากโรงเรียนเตรียมทหาร โดยเมื่อคะแนนเฉล่ียด้านเกรดเฉล่ียสะสมจาก
โรงเรียนเตรียมทหารเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือ ด้วยเกรด
เฉล่ีย เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 0.720 และด้านเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนนายเรือ โดยเมื่อคะแนนเฉล่ียด้านเจตคติต่อ
การเรียนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านเกรดเฉล่ีย เพิ่มขึ้นโดย
เฉล่ีย 0.171 
  ผลการศึกษาสนับสนุนผลสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าปัจจัยด้านตัวนักเรียน (ปัจจัยภายใน อันได้แก่ เจตคติ
ต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความลักษณะการเรียนการสอน) และปัจจัยด้านการจัดการศึกษามีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ เพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ ผลการศึกษาปัจจัยด้านการจัด
การศึกษาที่ส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือ ด้านเกรดเฉล่ียสะสม พบว่าปัจจัยด้านตัวนักเรียนที่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านเกรดเฉล่ียสะสม มีเพียงตัวแปรเดียว คือ ด้านเจต
คติต่อการเรียน ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์พบตัวแปรที่ศึกษาสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นายเรือด้านเกรดเฉล่ีย ได้ร้อยละ 47.8  และผลการศึกษาปัจจัยทางด้านตัวนักเรียนท่ีเป็นตัวแปรพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะผู้น า มี 2 ตัวแปร คือ เจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการ
วิเคราะห์การพยากรณ์พบตัวแปรทั้งสองสามารถร่วมกันอธิบายผลการเรียนของนักเรียนนายเรือ ด้านภาวะผู้น า ได้
ร้อยละ 15.2และผลการศึกษาปัจจัยทางการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะ
ผู้น าพบปัจจัยทางการศึกษาที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะผู้น า มี 2 
ตัวแปร คือ ด้านเจตคติต่อการเรียน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์พบตัวแปรที่ศึกษา
สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 15.2 โดยมีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการประมาณเท่ากับ 0.325 (ดังตารางที่ 3) และเขียนเป็นสมการได้ คือ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาวะผู้น า) = 2.583 + 0.201 (ด้านเจตคติต่อการเรียน) 
        + 0.132 (ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) 
  จากสมการข้างต้น สามารถน ามาอธิบายได้ดังนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้าน
ภาวะผู้น า จะมีค่าขึ้นอยู่กับด้านเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนนายเรือ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยเมื่อคะแนน
เฉล่ียด้านเจตคติต่อการเรียนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้าน
ภาวะผู้น า เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 0.201 และเมื่อคะแนนเฉล่ียด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะส่งผลให้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรือด้านภาวะผู้น า เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 0.132 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบผลเด่นชัดว่าปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีผลอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนนายเรือ โดยปัจจัยด้านตัวนักเรียนที่กล่าวถึงนี้ ประกอบทั้ง ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ผลการศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมทหาร และปัจจัยภายใน อันได้แก่ เจตคติในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของตัวนักเรียน 
นายเรือเอง 
 ดังนั้น อาจอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ ในเรื่องแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของ แมคเคคลแลนด์ (McClelland) ปราณี  หล าเบ็ญสะ (2553) ได้ให้ค าอธิบายของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธิ์ไว้ว่า เป็นผู้ทีม่ีความต้องการท าส่ิงต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้ันเป็นผลมาจากสังคม
ประกิต (Socialization) หรือมาจากการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว โดยส่ิงที่เป็นแรงจูงใจของบุคคลที่มีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การท าอะไรให้ดียิ่งขึ้น (Doing Something Better) ซึ่งบุคคลประเภทน้ีจะมองว่าการท าอะไรให้ดียิ่งขึ้น 
ก็เพื่อความสุขของตนเอง (Intrinsic Satisfaction) และปัจจัยด้านเจตคติของการเรียน ที่ อภิสิทธิ์ เข็มเจริญ (2550) 
[6] ได้อธิบายและจ าแนกค าว่าเจตคติว่าเป็นลักษณะของความรู้สึกหรือความคิด ค่านิยมที่คนๆ หนึ่ง ได้แสดง 
แต่สถานการณ์ หรือ ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถพิจารณาจากพฤติกรรมได้ โดยสอดคล้องกับท่ี ผ่องใส  เพ็ชรรักษ์, อาทร  
จิตสุนทรชัยกุล และศิรักษ์  แจ้งรักสกุล (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นส่ิงที่บุคคลมีความคิดหรือเป็นเรื่องของ
ความรู้สึกที่มีต่อส่ิงหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเรียน โดยผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจและ
แสดงพฤติกรรมที่ส่ือว่ามีความสนใจต่อการเรียน ดังนั้น เมื่อมีเจตคติที่ต่อการเรียนก็จะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากจ านวนประชากรของนักเรียนโรงเรียนนายเรือมีจ านวนจ ากัด จึงควรท าการศึกษากับโรงเรียนของ
เหล่าทัพต่างๆ คือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ เพื่อให้ผล
วิจัยสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับก าลังพลในกองทัพไทยได้ในวงกวา้ง นอกจากนี้ยังอาจน าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างโรงเรียนของเหล่าทัพต่างๆ และควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยขยายขอบเขตกับนักเรียนนายเรือผู้ที่จบ
การศึกษาไปเพื่อเป็นการขยายจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ในการทดสอบสมมติฐาน อาจจะมีการท าซ้ ากับนักเรียนโรงเรียนนายเรืออีก 2-3 รุ่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน 
 3. สามารถน าเอาการวิจัยที่ได้นี้ไปพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนนายเรือเป็นแหล่งผลิตนักเรียนนายเรือ
ที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม โรงเรียนนายเรือควรมุ่งสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
เจตคติของนักเรียนนายเรือ เพื่อเป็นการเพิ่มผลการเรียนและพัฒนาภาวะผู้น าของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และควรให้
ความสนใจถึงผลการเรียนของนักเรียนนายเรือ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่โรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเมื่อมาศึกษาต่อที่
โรงเรียนนายเรือผู้เรียนจะมีความรู้ที่สามารถน ามาใช้ต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนนายเรือได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 4. ในการศึกษานี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนนายเรือ เพื่อยกระดับของโรงเรียนนายเรือให้เป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียนตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน และเพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข การจัดการการศกึษาของโรงเรียน
นายเรือให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เอง จึงควรน าผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอด อาทิ การออกระเบียบ
ในการคัดกรอกและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนนายเรือ โดยใช้เกรดเฉล่ียจากโรงเรียนเตรียมทหารมาเป็นปัจจัยพื้นฐาน 
พร้อมทั้งพัฒนาปัจจัยด้านตัวนักเรียน ทั้งด้านเจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พร้อมท าการทดสอบอย่าง
ต่อเนื่องว่าจะมีปัจจัยใดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จนสามารถ
สรุปเป็นโมเดลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ และขยายผลไปยังนักเรียนใน
เหล่าทัพอื่นๆ ต่อไป 
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 5. การศึกษาไปพัฒนาต่อยอด อาทิ การออกระเบียบในด้านการเรียนที่ต้องมีเกรดเฉล่ียรวมขั้นต่ าของ
นักเรียนที่เป็นเหล่าทหารเรือจากโรงเรียนเตรียมทหารมาเป็นปัจจัยพื้นฐาน พร้อมทั้งพัฒนาปัจจัยด้านตัวนักเรียน  
ทั้งด้านเจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พร้อมท าการทดสอบอย่างต่อเนื่องว่าจะมีปัจจัยใดที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จนสามารถสรุปเป็นโมเดลของกา รพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ และขยายผลไปยังนักเรียนในเหล่าทัพอื่นๆ ต่อไป 
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NBUS094: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ ACTIVITY PARTICIPATION BOTH IN-AND OUTSIDE 
OF BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 
 
สุภาพร  บุญเอี่ยม * 
* คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การศึกษาและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ทั้งหมด 11 คณะ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 313 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอย (Logit Regression) 
 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 19 ปี ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
นักศึกษา รายได้ไม่ต่ ากว่า 4000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม คือ เพื่อน ช่วงเวลาที่นักศึกษา
ต้องการเข้ารว่มกิจกรรม คือ วันหยุดของมหาวิทยาลัย ความถี่ที่นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรม ต้องการมีส่วนร่วม
กิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรมที่นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วม คือ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ เหตุผลที่นักศึกษา
ต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรม ต้องการได้รับประสบการณ์โดยตรงจากกิจกรรมที่เข้าร่วม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใน
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมคณะเพื่อนต่างคณะและสถานที่
หน่วยงานท่ีไปจัดกิจกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกจิกรรม คือ ปัจจัยด้านสถานท่ีอุปกรณ์และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัย, อิทธิพล, การมีส่วนร่วม, กิจกรรม 
 
Abstract 
 This research examines the factors that influence. Factors influencing student’ activity participation 
both in-ana outside of Bangkokthonburi University Aims to 1) study the need for participation of students 
in activities both inside and outside of Bangkok Thonburi 2) to study the factors that influence the participation 
of students in activities both inside and outside of the university students in Bangkokthonburi University 
Education and information is collected by questionnaire from undergraduate grade 1 through 11 of the 
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university's School of Bangkok Bangkokthonburi sample of 313 people by means of statistical analysis is 
(frequency), (Percent) (mean), (Standard Deviation) and (Logit regression). 
 The study of personal data on participation activities both inside and outside of Bangkokthonburi 
University students, mostly male, aged 19 years studying in the Faculty of Education, the average monthly 
income of students. Revenue more than 4000 baht a person who has influenced the decision. Participants 
friend is time you decide to attend the university holidays. Students often want to participate the event. To 
participate one activity per week, once a student activist. To participate in the event is a benefit. Why students 
want to participate the event. To gain experience from participating. So take the time to benefit the public 
good in practice. In order to build good relationships between colleagues and the friends of the agency 
to the event. Factors that To participate in the activities of the facilities, equipment and facilities of the 
University. 
 
Keywords: factors, influence, involvement, activity. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกันท ากิจกรรมกบัเพื่อนๆ พี่ๆ  ต่างคณะ เพื่อให้นักศึกษาช่วยเหลือกันทางดา้นวิชาการ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา โดยจะมีอาจารย์ประจ าชมรมนักศึกษาคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา 
เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิ ดและสร้างสรรค์
กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการท ากิจกรรม
นักศึกษานั้นเป็นส่ิงที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตค่อนข้างมาก เนื่องจากสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องการ
เพียงแต่คนเก่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต
ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาท าให้ได้รับประโยชน์
ที่มีคุณค่ามากมายหลายประการ ได้แก่ 
  1. โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น เมื่อเราได้มีโอกาสท างานร่วมกับบุคคลอื่นจะท าให้เราได้รับ
ความคิดแปลกใหม่อันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การได้ถกเถียงจากการประชุม อันจะส่งผลให้เราไม่เป็น
คนที่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกันท าให้เราได้แง่คิดหลากมุมมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาของ
เราไปในตัว 
  2. การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น เมื่อเราได้เข้าร่วมกิจกรรมจะท าให้เราได้มโีอกาสประเมนิตนเอง
ไปในตัวว่า จุดเด่น จุดด้อยของตัวเราเองนั้นมีอะไรบ้าง บางคนจะทราบได้เลยว่าจริงๆ แล้วตัวเองมีความถนัดอะไร 
ชอบอะไร เช่น บางคนอาจจะพบว่าชอบท างานด้านการวางแผน ด้านทักษะการพูด ด้านการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น 
ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะพบว่า ตัวเราเองอาจเป็นคนแข็งกระด้างจนเกินไป เป็นคนคิดมาก เข้ากับใครๆ ได้ยาก 
ซึ่งหากเราไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะท าให้เรารู้จักตนเองช้าเกินไป ท าให้โอกาสการพัฒนาจุดด้อยของเราพลอยช้า
ตามไปด้วย 
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  3. ความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคปัจจุบัน เวลาถือว่าเป็นส่ิงที่มีค่าเป็นอย่างมาก คนที่บริหาร
เวลาได้เก่ง ย่อมได้รับส่ิงที่มีค่าต่อตนเองมากกว่าผู้อื่นทั้งที่ในแต่ละวันเราทุกคนจะมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน การเข้าร่วม
ด าเนินกิจกรรมจะท าให้เรารู้จักแบ่งเวลาในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม เช่น ต้องมีเวลาให้แก่ตนเองใน
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมร่วมหลักสูตร เรื่องส่วนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมนักศึกษาที่ตนต้องรับผิดชอบ 
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะชี้ให้เห็นว่า ถ้าต้องท าหลายส่ิงหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เราจะมีศักยภาพในการ
ด าเนินการเพียงใด 
  4. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมเราจะมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ
ด้วยตัวของเราเองมากขึ้น แต่กระนั้นก็ตามในโลกของการท างานเราจ าเป็นต้องท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น เราจ าเป็นต้อง
ปรับตนเองให้เข้ากันได้กับบุคคลที่หลากประเภท เพื่อให้ผลการด าเนินงานที่เรารับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ดังนั้น เมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อื่นท่ีมีธรรมชาติและลักษณะที่หลากหลาย จะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะสามารถท างาน
กับใครๆ ได้หรือไม่ ซึ่งการท ากิจกรรมจะเป็นโอกาสส าคัญที่ท าให้เราได้รู้จักเรียนรู้และเข้าใจในความหมายของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น คนที่มีความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์มากเท่าใดยอ่มประสบปัญหาน้อยในการท างาน ซึ่ง
กิจกรรมนักศึกษาจะช่วยในประเด็นน้ีได้มาก 
  5. การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมจะสอนให้เรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์
ของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักทักษะสังคม รู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่ช่วย
ปรับแต่งบุคลิกภาพของเราให้ดูดีเสมอ 
  6. การรู้จักและเข้าใจค าว่า บทบาท และรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสม ในการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษานั้น แต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
แตกต่างกันไป บางคนมีบทบาทเป็นผู้น ากลุ่ม บางคนมีบทบาทเป็นรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เมื่อเราอยู่ใน
บทบาทใดก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของตนเอง ณ เวลานั้น เช่น ในแต่ละวันเราอาจจะมีบทบาทในฐานะ
นักศึกษา ฐานะผู้น านักศึกษา ฐานะศิษย์ของครู ฐานะลูกของพ่อแม่ ดังนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจค าว่า บทบาท เราก็อาจจะ
ด าเนินส่ิงที่เรียกว่า ผิดบทบาท อันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งในภายหลัง เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะ
ได้รับประสบการณ์ในส่วนน้ีเป็นอย่างมาก 
 การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษานั้นท าให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย แต่บางครั้งก็มิได้หมายความ
ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ตนเองเสมอไป บางคนท ากิจกรรมจนเสียการเรียน เสียเพื่อน เสียคนที่รัก ฯลฯ 
เพราะไม่รู้จักแบ่งเวลา ไม่รู้จักหน้าที่หลักของความเป็นนักศึกษาคือการเรียน บางคนก็แยกไม่ออกว่าการเรียนกับกิจกรรม
อะไรส าคัญกว่ากัน บางคนก็เพลินกับการท ากิจกรรมจนท าให้การเรียนเสียหาย ดังนั้น เมื่อต้องเข้ามาท ากิจกรรมเราจึง
ต้องท าความเข้าใจกับตนเองว่า ในฐานะนักศึกษาแล้ว การเรียนต้องถือว่ามีความส าคัญมากที่สุด และกิจกรรมนักศึกษา
ถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์ได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ในการพัฒนา เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในตัวเอง (Self reliance) เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Self confidence) และความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of belonging) ซึ่งการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนจะ
น าไปสู่ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้ ด้วยการให้ประชาชนได้มีโอกาสบริหารงานต่างๆ ด้วยตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตยของประชาชน การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการซึ่งบุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
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และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจขององค์กร การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสาร
สองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ท้ังนี้เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจการลด
ค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลียงการ
เผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมและช่วยให้ทราบความห่วงกังวล
และค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน (วารินทร์  
สินสูงสุด. 2543: 13) สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลัยที่เกี่ยวข้องควบคู่กันระหวา่งปัจจยัภายนอก 
อันหมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างาน และการติดต่อส่ือสาร และปัจจัยภายใน อันหมายถึง เจตคติต่อการมีส่วนร่วม 
และแรงจูงใจในการท ากิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นเหตุส าคัญที่น าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  
เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมของบุคลากรก็ย่อมมี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นตัวผลักดันให้การด าเนินงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่คุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบายของแต่ละสถานศึกษาและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  นัก
การศึกษาหลายคนเห็นความส าคัญของกิจกรรมนักศึกษา ได้พยายามเสนอให้กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่บังคับ
อยู่ในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม ซึ่งนักศึกษาในประเทศไทยหลายคนต้องการก าหนดกิจกรรม
นักศึกษาไว้ในหลักสูตร และนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการท ากิจกรรมนักศึกษา 
 ดังนั้นแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการวางแผน นโยบาย และกลยุทธ์ ในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบระดับความต้องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาระดับความต้องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ศึกษาเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จ านวน 11 คณะ จ านวน 1,700 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 313 คน 
 
 
 

สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. คณะที่ศึกษาอยู ่
4. รายได้ต่อเดือนของนกัศึกษา 
5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ 
6. ช่วงเวลาที่นักศกึษาต้องการเขา้ร่วมกิจกรรม 
7. ความถีใ่นการประกอบกิจกรรม 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
1. ลักษณะของกิจกรรมที่นักศกึษาต้องการมีส่วนร่วม 
2. เหตุผลที่นักศึกษาต้องเข้ารว่มกิจกรรม 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลตอ่การมีส่วนร่วม 
1. ด้านการจัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. ด้านบุคลากรเจา้หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด้านสถานท่ีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี
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 เครื่องมือวิจัย/วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ คณะที่
ศึกษาอยู่ รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกจิกรรม 
ความถี่ในการประกอบกิจกรรม 
   ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ ลักษณะ
ของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วม เหตุผลที่นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
   ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กรุงเทธนบุรี ได้แก่ ด้านการจัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านสถานที่ อุปกรณ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี ้
   1. เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อน าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลักษณะทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
   2. เพื่อศึกษาเหตุผลที่นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอย  (Logit Regression) เพื่อใช้อธิบายว่าเหตุผลที่
นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กรุงเทธนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แก่ ด้านการจัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ด้านสถานที ่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี พบว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี มีคณะจ านวน 11 คณะ มีจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,700 คน ค านวณตามตาราง
เครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 313 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 2) ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใช้แบบสอบถาม ได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาท าการ
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วิเคราะห์ทางสถิติต่างๆ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยโลจิก สามารถสรุปผลได้ 
ดังนี ้
  1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ 
อายุ คณะที่ศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม ความถี่ในการประกอบกิจกรรม 
   เพศ จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 313 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
51.58 เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.42 
   อายุ จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 313 คน พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 19 ปี ร้อยละ 
70 24 และอายุ 20 ปี ร้อยละ 27.63 
   คณะที่ศึกษา จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 313 คน พบว่า ส่วนใหญ่ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 12.02 รองลงมา คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 10.29 และคณะบัญชี ร้อยละ 9.36 
   รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษา จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 313 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ รายได้ต่ ากว่า 4,000 บาท ร้อยละ 43.25 รองลงมา รายได้ต่ ากว่า 6,000 บาท ร้อยละ 32.98 และรายได้ต่ ากว่า 
2,000 บาท ร้อยละ 23.77 
   บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 313 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ เป็นเพื่อน ร้อยละ 64.99 รองลงมาอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม ร้อยละ 22.38 และผู้ปกครอง ร้อยละ 4.88 
   ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกจิกรรม จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ เป็น
ช่วงเวลา วันหยุดของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 76.90 รองลงมาช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ร้อยละ 12.50 และช่วงเวลา 
09.00-12.00 น. ร้อยละ 5.90 
   ความถี่ในการประกอบกิจกรรม จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ จัดกิจกรรม
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 83.2 8 รองลงมาจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ร้อยละ 16.78 
  2. ความต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบว่า กิจกรรม
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมด้านวิชาการ มีความสัมพันธ์เชิงบวก จะท าให้โอกาส
หรือความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีมาก กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรม
ด้านนันทนาการ มีความสัมพันธ์เชิงลบ จะท าให้โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีน้อยลง 
   เหตุผลที่นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาพบว่า ต้องการได้รับประสบการณ์โดยตรงจากกิจกรรมที่ เข้าร่วม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมคณะ เพื่อนต่างคณะ และ
สถานที่ หน่วยงานที่ไปจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวก จะท าให้โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีมาก ต้องการสร้างสรรค์ความเจริญในท้องถิ่นเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็น เจตคติ ในด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบ จะท าให้โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มีน้อยลง 
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  3. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกรุงเทธนบุรี 
   3.1 อายุ 
    อายุ นักศึกษาอายุ 19 ปี มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านนันทนาการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาอายุ 20 ปี มีความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
    อายุกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
พบว่า 
     ปัจจัยด้านการจัดการด าเนินงาน นักศึกษาอายุ 19 ปี มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก นักศึกษาอายุ 20 ปี 
     ปัจจัยด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า นักศึกษาอายุ 19 ปี และนักศึกษาอายุ 
20 ปี มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
     ปัจจัยด้านสถานที่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พบว่า 
นักศึกษาอายุ 19 ปี มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2 เพศ 
    เพศ นักศึกษาเพศชายมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านนันทนาการ นักศึกษาเพศหญิงมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมด้านวิชาการ 
    เพศกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
     ปัจจัยด้านการจัดการด าเนินงาน นักศึกษาเพศชายมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก 
     ปัจจัยด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาเพศหญิงมีความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
     ปัจจัยด้านสถานที่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พบว่า 
นักศึกษาเพศชายมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.3 คณะที่ศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตร์ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด้านวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านกีฬา ด้านนันทนาการ 
คณะบัญชี มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก  คือ กิจกรรม
ด้านวิชาการ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ 
มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านนันทนาการ 
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ มีความ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมด้านวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับมาก คือ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มีความต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
    คณะที่ศึกษาอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 
     ปัจจัยด้านการจัดการด าเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
     ปัจจัยด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์อยู่ในระดับมาก คณะวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ปัจจัยด้านสถานที่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มี
อิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.4 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 
    บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพื่อน มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด อาจารย์ ผู้ดูแลกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
    บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย 
     ปัจจัยด้านการจัดการด าเนินงาน เพื่อน อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ปัจจัยด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม อยู่ในระดับ
มาก 
     ปัจจัยด้านสถานท่ีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาจารย์
ผู้ดูแลกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.5 ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเวลา วันหยุดของมหาวิทยาลัย มีความ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
    ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
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     ปัจจัยด้านการจัดการด าเนินงาน ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ปัจจัยด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. อยู่ในระดับมาก 
     ปัจจัยด้านสถานท่ีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วันหยุด
ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.6 ความถี่ในการประกอบกิจกรรม 
    ความถี่ในการประกอบกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง 
    ความถี่ในการประกอบกิจกรรมกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย 
     ปัจจัยด้านการจัดการด าเนินงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ปัจจัยด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ปัจจัยด้านสถานที่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัย จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
  1. ปัจจัยด้านการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มีการส่งเสริมและแรงจูงใจกิจกรรมที่จัดก็มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา  
แต่ควรจัดกิจกรรมช่วงเวลาให้เหมาะสมไม่เสียเวลาเรียนของนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา  จิตปรีดากร 
(2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เวลาว่างของประชาชนในชุมชนแออัดคลองล าปัก เขตดุสิต กรุงเทพ-
มหานคร พบว่า ด้านการจัดและด าเนินการ ประชาชนส่วนมากร้อยละ 95.94 มองเห็นว่ายังไม่เหมาะสมเพราะว่ายัง
ขาดความพร้อม ความสมบูรณ์ในด้านการจัดการและด าเนินงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่
เข้ามาดูแลในเรื่องการประสานงานการจัดและด าเนินงาน และผลส ารวจยังพบว่า ไม่มีการน าผลมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมนันทนาการให้ดียิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนส่วนมากไม่เห็นความก้าวหน้าในการจัดและด าเนินการกิจกรรมที่ดี  
มีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนขาดความสนใจและท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการจัดกิจกรรม 
  2. ปัจจัยด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมีน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในการให้ค าปรึกษาแนะน าและการดูแลอุปกรณ์ให้มี
ความพร้อม สอดคล้องกับ จรินทร์  ธานีรัตน์ (2528: 116) กล่าวว่า ผู้น านันทนาการเป็นหัวใจของนันทนาการในอันที่
จะแนะน าและวางโครงการ Guiding and planning) ให้ประชาชน หน้าที่อันส าคัญที่สุดของผู้น า คือ ต้องให้บุคคล
และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากประสบการณ์ทางนันทนาการ ดังนั้น การจัดผู้น าทางนันทนาการ (Planning 
leadership) จึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง 
  3. ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบว่า สถานที่
มีห้องเฉพาะส าหรับกิจกรรมมีบุคลากรเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า อุปกรณ์มีเพียงพอและพร้อมใช้งานในกิจกรรม สถานที่และ
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อุปกรณ์ยังมีความเป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีสภาพอากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชูเกียรติ  เกียรติธีรรัตย์ (2537: 116-121) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ความต้องการด้านสถานที่อุปกรณ์ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกที่นักศึกษา
ต้องการมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยท าให้ได้ทราบถึงลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วม เหตุผลที่นักศึกษา
ต้องเข้าร่วมกิจกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม ครั้งนี้จะน าผลที่ได้เสนอต่อส านักกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผน นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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NBUS095: การจดัการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยในองคการ: แนวคิด บทบาท เคร่ืองมือและ
การวิจัย 
THE CONTEMPORARY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION: 
CONCEPTS, ROLES, TOOLS AND RESEARCH 
 
ภิราช  รัตนันต * 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การจัดการทุนมนุษยการจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูงการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยใชระบบสารสนเทศ 
การจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีความหลากหลายในองคการ การจัดการแรงงานขามชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย
ในธุรกิจขามชาตินวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงวิเคราะห การจัดการความเส่ียงดานทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
และการจัดการทรัพยากรมนุษยตามธรรมชาติ สวนบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ บทบาทหุนสวน
เชิงกลยุทธ ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร ผูสนับสนุนพนักงาน ผูนําการเปล่ียนแปลง ผูปฏิบัติตามกลยุทธ ผูใหคําปรึกษา 
ผูประเมินผล ผูสรางคุณคาแกองคการ ผูสนับสนุนองคการ และผูวิจัยสําหรับเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรมนุษย
รวมสมัย คือ การพัฒนา การสอนงาน การเปนพีเ่ล้ียง การจัดการสมรรถนะขั้นพื้นฐาน การขยายขอบเขตงาน การวางแผน 
พัฒนาสายทางกาวหนาในอาชีพ แผนการฝกอบรมบุคลากร ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินแบบสมดุล 
องคการแหงการเรียนรู การจัดการความรู การเทียบเคียง การเปล่ียนแปลงขอบเขตงาน วัฒนธรรมการเปล่ียนแปลง 
การยุบกระบอกเงินเดือน การประเมินผลแบบ 360 องศา และซิกสซิกสมาและการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย
รวมสมัยขอนําเสนอ ผลการวิจัยเร่ือง การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยขององคการไทย: การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 
 
Abstract 
 The objectives of this article are to present the contemporary of HRM conceptual are asfollows: 
1) Strategic Human Resources Management 2) Strategic Human Resources Development 3) Human 
capital management 4) Human Resources Management by competency 5) Talent Management 6) Human 
Resources Information System 7) Diversity of Human Resources Management in workplace 8) Migrant 
Workers Management 9) International Human Resources Management 10) Innovation of Human Resources 
Management 11) HRM in Philosophy of Sufficiency Economy 12) Human Resource Management by Analysis 
13) Human Resource Risk Management 14) Buddhist Human Resource Management 15) HRM by Human 
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Nature. And the role of contemporary HRM are as follows: 1) Strategic partner 2) Administrative expert 3) 
Employee advocate 4) Change agent 5) HR strategist 6) Consultant 7) Evaluator 8) Value proposition 9) 
Supporters and 10) Researcher. For the Tool of contemporary HRM are as follows: 1) Development 2) 
Coaching 3) Mentoring 4) Competency-Based Management 5) Job Enrichment 6) Career planning 7) Training 
Road Map 8) Performance Management System 9) Balance Scorecard 10) Learning Organization 11) 
Knowledge Management 12) Benchmarking 13) Job Enlargement 14) Cultural Change 15) Broad banding 
16) 360 Degree Feedback and 17) Six sigma. And the research is the Contemporary of Human Resource 
Management in Thai Organization: Qualitative Study. 
 
Keywords: Human Resource Management (HRM), Contemporary Human Resource Management. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เม่ือสภาพแวดลอมในการดําเนินงานเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา องคการตางๆ ไมวาจะเปนองคการภาคธุรกิจ 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออีกหลายองคการ มีการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน ใหเปนที่ประจักษ
กับสังคม และสรางความสําเร็จใหกับการดําเนินงานตามเปาหมาย จึงตองปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคการให
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงและส่ิงหนึ่งที่องคการตองใหความสําคัญเปนอยางมากก็คือ การจัดการ “คน” หรือ 
“ทรัพยากรมนุษย” ซ่ึงมนุษยนั้นเปนทรัพยากรที่มีคาและมีความสําคัญอยางย่ิงในองคการรวมทั้งเปนปจจัยสําคัญใน
การบริหารองคการไปสูความสําเร็จไดเปนอยางดี เนื่องจากมนุษยมีความรู มีความสามารถ สติปญญา และสามารถ
พัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัดและยังไมมีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษยไดอยางแทจริง 
จากในอดีตที่การบริหารองคการเนนการใหความสําคัญกับปจจัยในการบริหารดานอื่นๆ และเนนความสําเร็จขององคการ 
ผานกําไรเปนหลัก แตหลังจากไดเกิดความเปล่ียนแปลงในหลายดาน ทําใหองคการตองตระหนักและทบทวนถึง
เปาหมายและผลลัพธขององคการกันใหมและเห็นวาปจจัยที่สําคัญที่สุดในองคการที่ตองใหความสําคัญ คือ คนใน
องคการนั่นเอง สาเหตุหนึ่งที่องคการใหความสําคัญกับคนมากขึ้นเนื่องจากวาคนเปนทรัพยากรที่มีอยูแลวเปนส่ิงเดียว
ที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นซ่ึงตางจากเคร่ืองมือและเทคโนโลยีตางๆ ที่ย่ิงอยูนานคุณคาย่ิงหดหายไปหรือเส่ือมราคาลงเปน
อันมาก หรือดานการเงินที่ย่ิงใชไปก็ย่ิงหดหายไปเชนกัน โดยองคการใดที่เห็นความสําคัญของคนองคการนั้นมีแนวโนม
ที่ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง ดังที่ พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผูจัดการใหญบริษัทปูนซีเมนตไทย 
(มหาชน) จํากัด กลาวถึงความสําคัญของคนวา “คนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญสูงสุดที่ตองเอาใจใสดูแล หม่ันพัฒนา
ใหเพิ่มพูนความรู ความสามารถตลอดเวลา การพัฒนาคนเปนการลงทุน ไมใชคนเปนตนทุน คนเปนสมบัติที่มีคาที่สุด
ขององคการ” 
 จากความสําคัญของทรัพยากรมนุษยดังกลาวขางตนในปจจุบันจึงมีการศึกษาหาแนวคิดและหลักการ
ตางๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป จึงเกิดความทาทายที่สําคัญตอองคการในการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ 
เพื่อตอบสนองโลกาภิวัตน รับเทคโนโลยีใหม การจัดการการเปล่ียนแปลง สรางทุนมนุษย ตอบสนองตอตลาดและการลด
ตนทุน บทความนี้จึงไดทบทวนวรรณและกรรมและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและรวบรวมแนวคิดและหลักการ
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ตางๆ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สําคัญผานคําวา “การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย” เพื่อนําไปประยุกตใช
กับจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการทั้งหลายใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับองคการอื่นตอไป 
 สําหรับบทความนี้จะนําเสนอเพียงกรอบแนวคิดอยางกวางๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 
จํานวน 15 แนวคิด บทบาทนักทรัพยากรมนุษยรวมสมัย จํานวน 10 บทบาท เคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรมนุษย
รวมสมัย จํานวน 17 ชนิด และงานวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 1 งานวิจัย ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
และทําการสังเคราะหความรูขึ้นมา โดยเรียงลําดับความสําคัญตามผลการวิจัยเร่ือง “การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย
ขององคการไทย: การศึกษาเชิงคุณภาพ” ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ยังมิไดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยาง
ในองคการจริง เพื่อเปนแนวทางการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการโดยมีรายละเอียดที่จะกลาวถึงในหัวขอ
ถัดไป 
 
แนวคิดในการจัดการทรพัยากรมนษุยรวมสมัย 
 เม่ือกลาวถึงคําวา “การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Contemporary 
Human Resources Management เปนแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
สอดคลองกับกระบวนการดําเนินงานภายในองคการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการที่มีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลาและเกิดปญหากับงานทรัพยากรมนุษยตามมา แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยที่นาสนใจรวมสมัย 
เชน การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และการจัดการทุนมนุษย เปนตน 
โดยแนวคิดดังกลาวไดรับความสนใจและเปนที่นิยมในประเทศไทย ซ่ึงในแตละแนวคิดมีรายละเอียดที่สําคัญ
ดังตอไปนี ้
  1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management) 
เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 1 จากการวิจัย แนวคิดนี้ไดมีการประยุกตโดยหลักการจัดการเชิงกลยุทธมา
ใชกับการจัดการดานทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ จะประกอบดวย 
2 สวน คือ การจัดทํากลยุทธ และการปฏิบัติตามกลยุทธ โดยในการจัดทํากลยุทธนั้นเปนการรวมเอากระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทางขององคการมาเช่ือมโยงและประสานกับการจัดการทรัพยากรมนุษยที่
ประกอบไปดวย การกําหนดภารกิจ การกําหนดเปาหมาย การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดทางเลือกกลยุทธ 
ไดแก กลยุทธการเจริญเติบโต กลยุทธการคงที่และกลยุทธการตัดทอน นอกจากนั้นแลวเพื่อสรางความไดเปรียบทาง 
การแขงขันดานทรัพยากรมนุษยยังสามารถเลือกใชกลยุทธทั่วไปของพอรเตอรประกอบดวย กลยุทธตนทุนตํ่า กลยุทธ
สรางความแตกตาง และกลยุทธที่มุงเนนทั้งตนทุนตํ่าและมุงเนนสรางความแตกตางอีกดวย ทั้งหมดนี้เปนเร่ืองของการ
จัดทํากลยุทธ สวนการปฏิบัติตามกลยุทธนั้นจะตองอาศัยปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จประกอบดวย โครงสราง
องคการ ความเปนผูนํา สารสนเทศและระบบการควบคุม ทรัพยากรมนุษย โดยที่สําคัญ คือ บทบาทของหนวยงาน
ดานทรัพยากรมนุษยในการสนับสนุนการปฏิบัติตามกลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ซ่ึงไดแก การวิเคราะหและออกแบบงาน การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน ส่ิงจูงใจและประโยชนตางๆ พนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ และยังมีใน
สวนของการประเมินผลกลยุทธและการควบคุมกลยุทธอีกดวย (พิชิต  เทพวรรณ. 2554) โดยกลยุทธดานทรัพยากร
มนุษยและกลยุทธดานธุรกิจกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่องคการกําหนดจะตองสอดคลองและสนับสนุนกลยุทธ
ทางธุรกิจ ผูบริหารฝายทรัพยากรมนุษยจะมีสวนรวมในการวางแผนเปาหมายกลยุทธระดับองคการและรวมกันกําหนด
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เปาหมายกลยุทธดานงานบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ เพื่อใหม่ันใจวาเปาหมายดานทรัพยากรมนุษยสนับสนุน
และสนองตอบตอเปาหมายของธุรกิจ ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธตอไป โดยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธของผูบริหาร
ในแตละคร้ังจะสงผลกระทบที่มีตอกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน การตัดสินใจเชิงกลยุทธเก่ียวกับการซ้ือ
เคร่ืองใหมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงมาใชในองคการจะผลกระทบตอการปฏิบัติการดานทรัพยากรมนุษย คือ การฝกอบรม
ดานการใชเทคโนโลยีใหมนั้น หรือการหาสถานที่ใหมเพื่อสรางโรงงาน สงผลกระทบ คือ การโอน-ยาย และการสรรหา 
คัดเลือกพนักงานใหมหรืออาจจะเปนการใชกลยุทธการแขงขันดวยตนทุนตํ่า สงผลกระทบ คือ การจัดการคาตอบแทน
และแรงงานสัมพันธ เปนตน โดยกลยุทธดังกลาวเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการตางๆ ผานการ
จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธขององคการ 
  2. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Development) 
เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 2 จากการวิจัย เปนแนวคิดที่เนนในเร่ืองของมุมมองของกลุมบุคคล โดยเนนทั้ง
ความสามารถ ศักยภาพ และการดําเนินการดวยการพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพของบุคคลโดยมีความสอดคลอง
กับกลยุทธขององคการ เพื่อทําใหองคการบรรลุเปาหมาย ดวยกิจกรรมการพัฒนาที่ประกอบดวย การเรียนรู การฝกอบรม 
การพัฒนาและการศึกษาเพื่อใหองคการมีความไดเปรียบทางการแขงขัน จากการที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีความรู 
ความสามารถ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เกิดความเช่ือมโยง สอดคลอง และครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กับกลยุทธขององคการและกลยุทธการเรียนรูของแตละบุคคล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษยขององคการ 
เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรหลักที่จะเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยแนวคิดนี้เนนการพัฒนาทั้ง
ความรู สติปญญาและจริยธรรมของทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตออนาคตขององคการเปนอยางมาก 
  3. แนวคิดการจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) เปนแนวคิดเปนแนวคิดที่ไดรับ
ความนิยมเปนอันดับที่ 3 จากการวิจัยและเปนแนวคิดในเร่ืองที่องคการและนักทรัพยากรมนุษยใหความสําคัญมาก 
ซ่ึงทุนมนุษยก็คือ ความสามารถของบุคคลในการสราง การผลิต การใหบริการ ที่ตองใชความรูและทักษะที่เกิดจาก
การศึกษาเลาเรียน การฝกอบรม ประสบการณการทํางาน ความเช่ียวชาญ ทัศนคติความกระตือรือรนและแรงจูงใจที่
จะเปนสวนหนึ่งขององคการ เลือกนําความรูความสามารถทักษะที่มีอยูมาใชในการทํางาน สรางสรรคและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อใหองคการนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว ซ่ึงทุนมนุษยนั้นประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ 
ทุนมนุษยดานการบริหารจัดการทั่วไป ทุนมนุษยดานกลยุทธ ทุนมนุษยดานอุตสาหกรรม ทุนมนุษยดานความสําพันธ
และทุนมนุษยดานความสามารถเฉพาะงาน โดยทั้งหมดจะใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทุนมนุษย 
หากนํามาจัดการทุนมนุษยก็คือ การพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถของแตละบุคคลที่นํามาสูการสรางคุณคา
ใหกับองคการ ซ่ึงที่ผานมาองคการตางๆ ไดใชการฝกอบรมเปนเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงใน
ความเปนจริงแลวการฝกอบรมเปนเทคนิควิธีการที่ใชในการส่ือสารหรือถายทอดความรู ความคิดเห็น ขอเท็จจริง 
ประสบการณหรือขอมูลตางๆ เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมเกิดความเขาใจ มีทักษะมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันการพัฒนาทุนมนุษยมีการใชเคร่ืองมือใหมๆ เชน การจัดการความรู 
การเทียบเคียงสมรรถนะและเคร่ืองมืออื่นๆ อีกหลายประการ โดยทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย มองการฝกอบรมและ
การพัฒนาผูปฏิบัติงานวาเปนการสรางการเขามามีสวนรวมในองคการหรือสรางความผูกพันในองคการ สวนการพัฒนา
ทุนมนุษยนั้นขึ้นอยูกับความสามารถสวนบุคคลที่จะจําแนกและจัดการความตองการในการเรียนรู การเรียนรูและการใช
ความรูนั้นในการวางแผนดานอาชีพ การหาทักษะจากการทํางานและการจัดการกับความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 
ซ่ึงในอดีตการลงทุนในการพัฒนาผูปฏิบัติงานเปนหนาที่ขององคการ แตในปจจุบันผูปฏิบัติงานตองเปนผูรับผิดชอบ
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ในการพัฒนาตนเองดวยสวนหนึ่ง ดังนั้น จึงเปนการเช่ือมโยงความตองการของทั้งสองฝายเขาหากันทั้งตัวองคการ
และผูปฏิบัติงาน โดยองคการที่ใหความสําคัญกับการจัดการทุนมนุษยจะเนนที่การทําใหคนในองคการชวยกันนํา 
“ทุน” ที่แตละคนมีนั้นออกมาใชในการทํางานผลักดันองคการ ใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จที่ต้ังไวและเปนหนาที่
ขององคการที่จะตองลงทุนในมนุษย เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวเอง ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานแตละคน ก็ตองรับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาทุนในตนเองใหเหมาะสม ทันสมัยและเปนที่ตองการขององคการตลอดเวลา ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรูที่ไมใชการ
อบรมอยางเดียว 
   การพัฒนาทุนมนุษยในปจจุบันจะนําไปสูการจัดการองคการสมัยใหม โดยองคการจะตองมีกรอบ
แนวทางการพัฒนาทั้งความรู ทักษะ ทัศนคติที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ตองการใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจ ทักษะและ
ทัศนคติเพื่อสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน นอกจากนั้นการสรางทุนมนุษยในองคการ 
ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในการทํางานในระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ โดยผานการจําแนก 
การสรรหา การคัดเลือกคนที่ดีที่สุดและคนที่มีความเกงในการทํางาน ในเร่ืองแนวคิดการจัดการทุนมนุษยนี้ “ทุนมนุษย” 
เปนสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดแตพัฒนาได โดยมีความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคการและเปนเร่ือง
ของทกุฝายในองคการไมเฉพาะฝายทรัพยากรมนุษยเทานั้น ทําใหเกิดแนวคิดใหมในเร่ืองของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธเพื่อสราง “ทุนมนุษย” ในองคการควบคูไปกับแนวคิดเร่ืองการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
  4. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวสมรรถนะ (Human Resource Management by 
Competency) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 4 จากการวิจัย แนวคิดนี้นําหลักสมรรถนะมาประยุกตใชกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงสมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของบุคคล ไดแก ความรู ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ เชน อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ เปนตน ซ่ึงสามารถวัดไดและตองมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับวิสัยทัศน คานิยม และเปาหมายขององคการ เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคคลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงตองสามารถจําแนกความแตกตางระหวางบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
จากบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่าได โดยเราสามารถนําหลักสมรรถนะมาใชในงานการจัดการทรัพยากรมนุษยสรุป 
เชน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขามาทํางานในสายงานหรือ
ตําแหนงตางๆ นั้น สมรรถนะถือเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพิจารณาไดวาบุคคลที่จะเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ ควรจะมี
คุณสมบัติ และความรู ความสามารถอยางไร ระดับไหนจึงจะเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สมรรถนะจะเปนเคร่ืองมือชวยในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละขั้นตอนของการเติบโตในวิชาชีพ 
สามารถชวยใหการกําหนดส่ิงที่ตองพัฒนา การออกแบบโครงการพัฒนาบุคลากรแตละระดับเปนไปอยางถูกตองและ
ชัดเจนมากขึ้น บุคลากรในระดับตางๆ สามารถที่จะทราบและเห็นแนวทางในการที่จะตองพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพใหสอดคลองกับภารกิจในการทํางานไดอยางถูกตอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสมรรถนะมีประโยชน
อยางย่ิงตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ชวยใหทราบวาสมรรถนะใดบางที่จะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ทํางานไดสูงกวามาตรฐานทั่วไป และยังชวยในการกําหนดวาพฤติกรรมการทํางานอะไรบางที่จัดวาเปนพฤติกรรมที่
เหมาะสม และสมควรจะไดรับการยกยองและใหรางวัล การจายคาตอบแทน ระบบสมรรถนะจะชวยในการกําหนด
อัตราคาตอบแทนวา พนักงานแตละคนควรจะไดรับคาตอบแทนเทาไร จึงจะเหมาะสมกับระดับสมรรถนะที่มีอยู  
ถาบุคลากรในองคการมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองใหอยูในระดับสูงอยูตลอดเวลา ก็จะสงผลตอผลงานโดยรวม
ขององคการ ดังนั้น หากบุคลากรคนใดมีการพัฒนาไดตามที่กําหนดไวหรือสูงกวาองคการก็ควรจะพิจารณาให
ผลตอบแทนเปนพิเศษ และการวางแผนความกาวหนาทางอาชีพ เม่ือมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในสายงาน
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หรือตําแหนงตางๆ แลว องคการสามารถนําผลการประเมินมาจัดกลุมของบุคลากรตามความสามารถไดอยางชัดเจน
ย่ิงขึ้นวาบุคคลใดมีสมรรถนะในระดับที่สูง ระดับกลางหรือระดับตํ่า และสามารถเอามาใชในเร่ืองของการกําหนดการ
วางแผนความกาวหนาในอาชีพตามตําแหนงตางๆ ได เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษยจะใชหลักความสามารถตาม
สมรรถนะที่แตละบุคคลมี บุคคลที่มีสมรรถนะสูง อาจจะไดรับการแตงต้ังใหอยูในตําแหนงที่มีความสําคัญมากขึ้น 
ดังนั้น บุคลากรจะเห็นความสําคัญและพยายามพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถอยูในระดับที่สูงผลสุดทายก็คือ 
องคการจะไดบุคลากรที่มีความสามารถในระดับที่คอนขางสูงและคนเหลานี้จะไปทําผลงานใหเกิดขึ้นในองคการใน
ระดับที่สูงอยางตอเนื่อง (ชูชัย  สมิทธิไกร. 2550) 
  5. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูง (Talent Management) หรือการจัดการ
คนเกง เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 5 จากการวิจัย เปนแนวคิดทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน
ที่องคการจํานวนมากใหความสนใจกับการจัดการคนเกงที่มีอยูในองคการ หากจะกําหนดคํานิยามของการจัดการคนเกง
ก็อาจกลาวไดวา การจัดการคนเกง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและวางแผนที่มีความสอดคลองกันในการหาแหลงที่มา 
กล่ันกรอง การคัดเลือก การนําไปใช การพัฒนาและการทําใหคงอยู ของทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูงหรือมี
ศักยภาพสูง และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หากจะพิจารณาถึง “คนเกง” ก็อาจกลาวไดวา “คนเกง” 
ที่พูดถึง ตองเปน “คนเกง” แบบที่องคการตองการ ซ่ึงอาจมีลักษณะไมเหมือนกัน ขึ้นกับลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ 
ทิศทาง ความเช่ือ คานิยม และ/หรือ วัฒนธรรมองคการ ลักษณะรวมของ “คนเกง” คือ ตองเปนคนที่ใฝรู ชอบคิดใหม
ทําใหม มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ กลาเส่ียง กลาคิด กลาทํา กลาพูด กลาเปล่ียนแปลง นอกเหนือจากลักษณะ
ของ “คนเกง” ที่ควรตองตรงตามความตองการขององคการแลว การจะประเมินวา ใคร-เกง สามารถพิจารณาไดจาก
การทํางาน โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองมีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน และ
สามารถวัดได “คนเกง” จะตองเปนคนที่ High Performance และ High Potential โดยดูไดจากปจจัย 3 ดาน ไดแก 
คุณสมบัติเชิงบุคคล ซ่ึงตองสอดคลองกับคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคการ คุณสมบัติในการบริหาร ทั้งในเร่ืองของงาน 
คนและระบบ และคุณสมบัติในการที่สามารถเปนผูนําที่องคการอยากได อยางไรก็ตามการที่องคการจะสามารถ
เติบโตกาวหนาทามกลางการแขงขัน จําตองมีกระบวนการและกลไกที่สราง “คนเกง” อยางตอเนื่อง และคง “คนเกง”
ใหอยูในองคการนานที่สุด เทาที่จะทําได กระบวนการและกลไกตางๆ เรียกวา Talent Pipeline ซ่ึงประกอบดวย HR 
Management Activities ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุม “คนเกง” โดยในระบบการบริหารจัดการ “คนเกง” ส่ิงที่องคการ
ตองใหความสําคัญและพึงระวัง คือ การที่องคการจะสามารถดําเนินการบริหารจัดการ “คนเกง” ได ผูบริหารระดับสูง
ตองเห็นความสําคัญสนับสนุนและผลักดันอยางจริงจังการบริหารจัดการ “คนเกง” เปนกระบวนการที่ตองทําอยาง
ตอเนื่อง (Talent Pipeline) และมีการทบทวนปจจัยตางๆ เปนระยะๆ การออกแบบ Human Resource Management 
Activities ของ “คนเกง” มักตองพิจารณาออกแบบใหตางจากบุคลากรอื่นการออกแบบ ตนแบบ “คนเกง” ตอง
สอดคลองกับจุดประสงค/เปาหมายขององคการ เพื่อใหได “คนเกง” ที่องคการตองการการระบุและคนหา “คนเกง” ตองมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหได “คนเกง” ที่แทจริง คุณสมบัติของ “คนเกง” ตองมีการทบทวนเปนระยะๆ เนื่องจากสภาพแวดลอม
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว “คนเกง” จึงตองเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธที่เปล่ียนไปผูบริหาร
ตองส่ือสารใหบุคลากรขององคการ เขาใจในหลักการบริหารจัดการ “คนเกง” เพื่อไมใหเกิดปญหาระหวาง “คนเกง” 
และบุคลากรอื่น บุคลากรในองคการที่ไมใช “คนเกง” ตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา เชน กัน เพื่อใหบุคลากรไดรับรูถึง
การใหความสําคัญขององคการกับบุคลากรการพัฒนา “คนเกง” ตองครอบคลุมมิติดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให
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เกิด “คนเกงที่เปนคนดี” อยางไรก็ตาม เม่ือองคการมี “คนเกง” ก็ตองพยายามรักษาและบริหารจัดการ “คนเกง” ที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  6. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยใชระบบสารสนเทศ (Human Resource Information 
System) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 6 จากการวิจัยเปนแนวคิดที่นําระบบสารสนเทศมาใชกับงาน
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน ซ่ึงในปจจุบันจะเห็นไดวาองคการตางๆ ใหความสําคัญ
กับการนําระบบสารสนเทศมาใชกับงานการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการ
ดําเนินงานขององคการและทันตอการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดาน สอดคลองกับความตองการขององคการโดยทั่วไป 
โดยนํามาใชทั้งระบบต้ังแต ระบบการวางแผนกําลังคนขององคการ การจําแนกตําแหนงงาน การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดการคาตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การธํารง
รักษาพนักงาน การรักษาระเบียบวินัย การแรงงานสัมพันธ ตลอดจนระบบงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 
  7. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีความหลากหลายในองคการ (Diversity of Human 
Resource Management in Workplace) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 7 จากการวิจัย แนวคิดนี้ที่ไดรับ
ผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากโลกาภิวัตนซ่ึงโดยทั่วไปแลว ความหลากหลาย
ของบุคลากรในองคการนั้นผูบริหารตองบริหารจัดการอยางเหมาะสมมีอยูหลายดานดวยกัน เชน เช้ือชาติ ซ่ึงเปน
ลักษณะทางกายภาพที่เห็นไดชัด ไดแก สีผม สีผิว สีตา ลักษณะเสนผม หรือชาติพันธุ อันเปนความแตกตางทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และวัฒนธรรม โดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงจะเห็นไดจากองคการในปจจุบัน
ที่จางคนตางชาติตางภาษาเขามาทํางานในองคการ อยางเชน เขมร พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร อินโดนีเซีย 
และชาติอื่นๆ ความแตกตางทางเพศ จะเห็นไดวาปจจุบันองคการมีบุคลากรที่เปนชาย หญิง เกย เลสเบี้ยน ฯลฯ 
ความแตกตางดานอายุ เชน พนักงาน Gen-X เกิดระหวางป 1965-1980 พนักงาน Gen-Y เกิดหลัง ป 1980 และพนักงาน
ที่เปน Gen-Z ซ่ึงเปนชวงอายุที่แตกตางกันสงผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการอยางมาก เปนความทาทาย
ที่ผูบริหารองคการดานทรัพยากรมนุษยจะตองรักษาบุคลากรเหลานี้เอาไวเพื่อปฏิบัติงานใหกับองคการตอไป 
  8. แนวคิดการจัดการแรงงานขามชาติ (Migrant Worker Management) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยม
เปนอันดับที่ 8 จากการวิจัย แนวคิดนี้เรียกอีกอยางหนึ่งก็คือ การจัดการแรงงานตางดาวซ่ึงแรงงานตางดาว คือ บุคคล
ที่ไมมีสัญชาติไทยและเดินทางเขามาเปนลูกจางหรือพนักงาน เขามาทํางานในประเทศไทยโดยตองขออนุญาตทํางาน
และไดรับใบอนุญาตทํางานจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายกอนจะเขามาทํางานได แรงงานเหลานี้มีการเคล่ือนยาย
แรงงานจากประเทศหนึ่งสูประเทศหนึ่ง โดยผานชองทางในการวาจางแรงงานซ่ึงอาจจะเปนนายหนาหรือบริษัทนิติบุคคล 
เกิดขึ้นในแทบทุกภูมิภาคของโลก โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดแรงงานขามชาติ คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอมมากขึ้น แรงงานเหลานี้มีผลกระทบหลายดาน ไดแก เศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมโดยเฉพาะของประเทศไทย จากที่กลาวมาทําใหแรงงานขามชาติไดรับความสนใจจากองคการ
ตางๆ ที่จะรับเขาปฏิบัติงานในองคการ และจะบริหารจัดการแรงงานเหลานี้อยางไรไมใหเกิดปญหากับองคการ สวนใหญ
แรงงานขามชาติจะมาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พมา มาเลเซียและประเทศอื่นๆ ซ่ึงนับวัน
จะมีมากขึ้นเร่ือยๆ การเพิ่มขึ้นของแรงงานเหลานี้เนื่องมาจากองคการตางๆ สวนใหญจะเปนองคการธุรกิจซ่ึงจะเห็น
ถึงจุดเดนของเขาเหลานั้น คือ มีความขยัน อดทน ไมกลัวความลําบากและความสกปรก ยินดีทํางานหนัก สวนใหญ
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จะทํางานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือธุรกิจเอสเอ็มอี พนักงานในบริษัทรับเหมาทําความสะอาด หรือเปนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย เพราะมีคาแรงถูกจึงเปนที่สนใจของผูประกอบการทั้งหลายทําใหผูประกอบการไดกําไรเพิ่มขึ้น 
ในการจัดการแรงงานขามชาติเหลานี้องคการตางๆ จึงจําเปนตองทําความเขาใจวาจะจัดการอยางไรไมใหเกิดปญหา 
จึงตองมีการวิเคราะหและสํารวจความตองการแรงงานขามชาติ ประเภทของงานที่ผูประกอบการตองการวามีอะไรบาง
และจํานวนมากนอยเพียงใด ตองพิจารณาการอนุญาตใหทํางานที่ถูกตองตามกฎหมาย ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
แรงงานกอนเขาทํางาน จัดทําแฟมประวัติแรงงาน หรือมีการดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนและสรางภาพลักษณของ
ประเทศไทยตอประชาคมโลกดวยหลักมนุษยธรรม เหลานี้ซ่ึงเปนเพียงการจัดการแรงงานขามชาติในเบื้องตนเทานั้น 
  9. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจขามชาติ (International Human Resource 
Management) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 9 จากการวิจัยเนื่องจากปจจุบันมีหลายองคการที่เปนองคการ
ขามชาติมาประกอบกิจการในประเทศไทยและกิจการของประเทศไทยไปประกอบกิจการในตางประเทศ มีการแขงขัน
อยางไรพรมแดนในยุคโลกาภิวัตน สงผลใหองคการตางๆ ที่เคยดําเนินธุรกิจภายในประเทศไดขยายธุรกิจของตนไปสู
ธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น การดําเนินธุรกิจในตางประเทศนั้นมีความยุงยากและซับซอนมากกวา เพราะนอกจาก
การแขงขันเพื่อชิงความไดเปรียบทางการตลาดแลว มีปจจัยที่เก่ียวของก็คือ ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ภาษา 
คานิยม ความเช่ือ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ เปนส่ิงที่องคการตองนํามาเพื่อพิจารณาประกอบในการ
ดําเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจเหลานี้ จึงเปนการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยที่สอดคลอง และสนับสนุนการดําเนินงานขององคการธุรกิจระหวางประเทศ การทําความเขาใจกับ
ปจจัยที่กําหนดประสิทธิผลของกลยุทธหรือแนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยตอไป นอกจากนั้นส่ิงที่ทาทายการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในบริษัทขามชาติ ความทาทายกับทรัพยากรมนุษย ผูบริหารระดับสูงและผูนําที่ตองมีทักษะ
ระดับสากลและสมรรถนะที่ทําใหองคการเหลานี้ประสบความสําเร็จในตลาดระดับโลก จากการศึกษาพบวา ประเด็น
ที่การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจขามชาติที่ตองใหความสําคัญ ไดแก การกําหนดเก่ียวกับคาใชจาย การจัดการ
อาชีพ การคนหาผูสมัครที่เหมาะสม การฟองรองดวยกฎหมายทองถ่ิน การควบคุมนโยบายที่คาดหวัง การรักษา
ขอกําหนด การไมสามารถใชประสบการณเดิมๆ การเคล่ือนไหวของทีมงาน การขาดแคลนเทคโนโลยีเคล่ือนที่ และ
ความไมเต็มใจโยกยายของพนักงาน เปนตน โดยปจจัยที่สงผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจขามชาติ คือ 
กลยุทธธุรกิจระหวางประเทศ แนวคิดการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ทุนมนุษยกับการศึกษาและมิติทางวัฒนธรรม 
สําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจขามชาตินี้ จะประกอบดวย การคัดเลือกผูบริหาร พนักงาน ไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศ การเตรียมความพรอม การฝกอบรม การจูงใจดวยระบบคาตอบแทนและโอกาสความกาวหนาในอาชีพ 
และอื่นๆ เหลานี้เปนหนาที่หลักของฝายทรัพยากรมนุษยในบริษัทขามชาติ เหลานี้เปนเพียงหลักเบื้องตนซ่ึงมีรายละเอียด
อีกมากมายที่ไมไดนํามากลาวถึงในบทความนี้ 
  10. แนวคิดนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย (Innovation Human Resource Management) 
เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 10 จากการวิจัย แนวคิดนี้จะใหความสําคัญเก่ียวกับการคิดหรือคนหาแนวทาง
ใหมๆ  ในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยนักทรัพยากรมนุษยหรือผูที่ทํางานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย ซ่ึงขออธิบาย
โดยสรุปวา ในเร่ืองนี้ผูเขียนเห็นวานักทรัพยากรมนุษยหรือคนที่ทํางานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สามารถคิด
และทําส่ิงใหมขึ้นมาใชในงาน โดยส่ิงใหมนั้นสรางความแตกตางอยางชัดเจน เพื่อนําไปแกไขปญหางานทรัพยากรมนุษย
ในองคการของตนเองได สําหรับบทความนี้ผูเขียนขอยกตัวอยางนวัตกรรมในงานทรัพยากรมนุษย เชน ดานการสรรหา
และคัดเลือก ไดแก การสรรหาพนักงานใหมโดยพนักงานในปจจุบัน การคัดเลือกขั้นสุดทายโดยใชเพื่อนรวมงาน การ
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สรางเครือขายกับอดีตพนักงานที่เกษียณอายุไปแลว หรืออาจจะเปนดานการฝกอบรมและพัฒนา คือ การเปล่ียนวิธีการ
ฝกอบรมที่ใหวิทยากรเปนศูนยกลางดวยการยึดผูเรียน (พนักงาน) เปนหลักและอีกหลายๆ เทคนิคและดานคาตอบแทน
และพนักงานสัมพันธ เชน ไมมุงเนนการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินอยางเดียว ลดเวลาการทํางานลงโดยใหพนักงาน
มีเวลาสวนตัวมากขึ้น หรืออาจจะเปนจัดชวงเพชฌฆาตความเครียด เพื่อเปล่ียนบรรยากาศการทํางานที่ตึงเครียด 
เปนตน เหลานี้ถือวาเปนนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย 
  11. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Human Resource Management 
in Philosophy of Sufficiency Economy) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 11 จากการวิจัย แนวคิดนี้ที่นําเสนอ
การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากรมนุษยผานขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ไดแก การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารคาตอบแทน เพื่อเปนความรูและสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ความสําเร็จอยางสมดุลและย่ังยืนตอไป การจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญมากในปจจุบันเนื่องจากทรัพยากร
มนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคการ หรือมีการเปรียบเทียบทรัพยากรมนุษยเปน “ทุนมนุษย” ที่มีแตจะสราง
มูลคาเพิ่มใหกับองคการ โดยนําคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว รวมทั้งเง่ือนไขที่สําคัญ 2 เง่ือนไข คือ ความรูและคุณธรรม โดยจะขอเสนอ
ผานแตละขั้นตอนของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน ในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนสรรหาและคัดเลือกถือเปนขั้นตอนแรกๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการที่จะไดคนดี คนเกงและมีความเหมาะสมมารวมงานกับองคการ การวางแผน
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทียึ่ดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณในการวางแผนสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร เปนที่ทราบกันวาตนทุนดานทรัพยากรมนุษยถือเปนตนทุนที่สูงสุด ในการบริหารจัดการในองคการ 
ดังนั้น ในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องคการจะตองคํานึงถึงความพอประมาณ กลาวคือ จะตองวางแผน
ใหมีบุคลากรในปริมาณที่เหมาะสมไมมากไป “คนลนงาน” หรือนอยไป “งานลนคน” เคร่ืองมือการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่มีความสําคัญในการวิเคราะหความเหมาะสมในการคํานวณปริมาณของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน คือ การวิเคราะหงาน เปนขั้นตอนการกําหนดลักษณะของเขตของงานตางๆ ทั้งนี้โดยมีการสํารวจและศึกษา
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับงานที่ผูทํางานจําตองมีอยูอยางครบถวน คือ ทั้งในแงความชํานาญที่ตองการ 
ความรูที่ตองใชความสามารถที่ตองมีและความรับผิดชอบที่ตองมีอยู การวิเคราะหงานนอกจากจะชวยใหองคการ
สามารถคํานวณปริมาณบุคลากรไดสอดคลองกับปริมาณงานแลว ยังสามารถชวยใหบุคลากรสามารถทํางานจน
สําเร็จผลไดและขอมูลตางๆ เหลานี้ที่วิเคราะหขึ้นมาสําหรับแตละงานในที่สุดก็จะช้ีใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
งานตางๆ สามารถนําไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานอื่นๆ ไดอีกดวย อยางไรก็ตามในการวางแผนสรรหา
บุคลากรนอกจากองคการจะพิจารณาถึงปริมาณของบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานแลว ยังจะตองพิจารณาถึง
คุณภาพของบุคลากรที่สรรหาและคัดเลือกอีกดวย ความมีเหตุผลในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คือ การมี
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน มีการคํานึงถึงเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ สมบัติ  กุสุมาวลี (2549) ไดอธิบายถึงความมีเหตุผลในการวางแผน 
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรวาองคการตองมีคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานอยางเปนระบบ เพื่อใหมีฉันทามติในการ
คัดเลือกคนอยางมีเหตุมีผลและไมเกิดระบบที่เกิดอคติขึ้นและการมีภูมิคุมกันที่ดีในการวางแผนสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ปจจุบันมีการแขงขันทางดานแรงงานคอนขางสูง ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ การเปดเสรีทางดานแรงงาน 
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ซ่ึงองคการจะตองสรางภูมิคุมกันในดานกําลังแรงงาน คือ การเตรียมการดานกําลังคนใหสามารถพรอมรับผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตออัตรากําลังในอนาคต โดยองคการตองมีการ
วางแผนกําลังคนไวลวงหนาเปนกระบวนการในการกําหนดความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคการเพื่อใหเกิด
ความม่ันใจวาองคการจะมีจํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับงานในชวงเวลาตางๆ ตามความ
จําเปนในอนาคต 
  12. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงวิเคราะห (Human Resource Management by Analysis) 
เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 12 จากการวิจัย แนวคิดนี้เนนการนําสภาพแวดลอมขององคการทั้งภายนอก
และภายในมาดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยในประเด็นจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค ผสมผสานกับหลักการทางสถิติหรือคณิตศาสตรและการใหคาน้ําหนักของแตละประเด็นที่วิเคราะห (ภิราช  
รัตนันต. 2551) ดังตัวอยางแบบวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อประเมินสถานภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ 
โดยจุดแข็งประกอบดวย มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญ จํานวนมากบุคลากรมีการทํางาน
เปนทีม และมีนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหความสําคัญ/ใหโอกาสในการพัฒนา สวนจุดออน ประกอบดวย 
การพัฒนาคน แตมอบหมายงานไมตรงกับความรูความสามารถ บุคลากรเฉพาะดานไมเพียงพอ เชน จํานวนพนักงาน
ฝายผลิตมีนอยเม่ือเทียบกับฝายอื่นๆ และการพัฒนาบุคลากรไมครอบคลุมทุกสายงานภายใน สําหรับโอกาส ประกอบดวย 
คูแขงขององคการมีจํานวนนอย มีเคร่ืองมือใหมๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน HR Scorecard, Knowledge 
Management (KM) และความกาวหนาของเทคโนโลยีสวนสุดทาย คือ อุปสรรค ประกอบดวย มีนโยบายดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองที่เปล่ียนแปลงบอยมีขอจํากัดของกฎระเบียบภายในองคการ และมีนโยบายลดจํานวนคนในขององคการ 
  13. แนวคิดการจัดการความเส่ียงดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Risk Management) 
เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 13 จากการวิจัยโดยแนวคิดนี้สวนใหญจะเนนไปในองคการธุรกิจดาน
อุตสาหกรรมเนื่องจากการดําเนินงานขององคการธุรกิจอุตสาหกรรม ตองประสบกับความเส่ียงที่เก่ียวของกับทรัพยากร
มนุษย จนเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานขององคการ โดยตัวอยางความเส่ียงดานทรัพยากรมนุษย ไดแก ความเส่ียง
ที่จะขาดบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งจํานวนและคุณภาพ ความเส่ียงที่จะเกิดการหมุนเวียนของบุคลากรสูง ความเส่ียงที่
บุคลากรจะประสบปญหาดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน ความเส่ียงที่จะเกิดการสูญเสียทาง
ทรัพยสินหรือทางการเงินอันเนื่องมาจากความบกพรองของบุคลากร ความเส่ียงที่จะเสียช่ือเสียงเนื่องจากปญหาใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย ความเส่ียงที่จะเกิดจากการทุจริตและความที่จะเกิดการปฏิบัติที่ไมสอดคลองตอกฎหมาย 
กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆ 
   นอกจากความเส่ียงที่ไดกลาวมาแลวนั้น ยังมีความเส่ียงอีกมากมายหลายชนิดที่มีโอกาสเกิดและ
สงผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรมนุษยและการจัดการในดานอื่นๆ ขององคการ เชน ดานการสรรหาและคัดเลือก 
ไดแก ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ การดึงตัวพนักงานโดยการเสนอคาจางและผลประโยชนที่สูงกวา การแขงขันใน
ตลาดแรงงานที่รุนแรง ผูจัดการขาดทักษะในการสรรหาและคัดเลือก ดานการอบรมและพัฒนา ผูจัดการไมมีสวนรวม
ในการอบรม บุคลากรออกจากงานหลังกาอบรม บุคลากรเขาอบรมไมครบตามหลักสูตร ดานกาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไดแก ขาดขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคาดหวังคาจางที่สูงกวาหลังการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ความเปนธรรมในการประเมินผล และยังมีความเส่ียงในดานอื่นๆ อีกหลายประการซ่ึงการดําเนินงานการ
จัดการทรัพยากรมนุษยตองพบเจอ 
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  14. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ (Buddhist Human Resource Management) เปน
แนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที ่14 จากการวิจัย แนวคิดนี้ไดจากการสังเคราะหเอกสารดานการบริหารงานธุรกิจ
ซ่ึงเปนการนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการเพื่อใหบุคลากรขององคการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะนํามาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก 
หลักพรหมวิหาร 4 มาเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย ธรรมของพรหมหรือของผูประเสริฐ พรหมวิหารเปน
หลักธรรมสําหรับทุกคน เปนหลักธรรมประจําใจที่นํามาใชในการดํารงชีวิตและการทํางานได เพื่อใหตนเองมีความสุข
และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หลักดังกลาวมีองคประกอบ ดังนี้ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา ซ่ึงมี
รายละเอียดในการนํามาประยุกตเพื่อบริหารองคการดานทรัพยากรมนุษยประกอบดวยรายละเอียด เมตตา คือ ความรัก 
ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับความสุข ซ่ึงเปนส่ิงที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นไดทั้งกายและใจ หากพนักงานมี
ความเมตตาจะทําใหเปนคนที่มีความหนักแนน ไมวูวาม ทําใหมีมิตรมากซ่ึงเปนผลดีตอการทํางานกรุณา คือ ความ
ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ปลดเปล้ืองความทุกข ความเดือดรอนใหกับผูอื่น เปนความปรารถนาดีตอผูอื่นอยางจริงใจ 
เม่ือเราแสดงความจริงใจตอผูอื่นก็จะทําใหไดรับความจริงใจตอบกลับมา เม่ือเรามีความทุกขตองการความชวยเหลือ
ก็จะไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นดวยเชนเดียวกัน มุทิตา คือ ความยินดีเม่ือเห็นผูอื่นมีความสุข การมีความสุขใน
ความเจริญกาวหนาของผูอื่นเม่ือเขาไดดี จึงหมายถึง ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขความเจริญกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นไป
อยางจริงใจ โดยไมมีจิตใจอิจฉา ริษยา เปนการสรางอัธยาศัยที่ดีตอกัน และอุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง มองโลก
ตามความเปนจริง คนทําดีตอยอมไดดี คนทําช่ัวยอมไดช่ัวเปนไปตามกฎแหงกรรม การปฏิบัติตนเชนนี้จะทําใหพนักงาน
เปนผูที่มีใจเปนกลาง หรือมีความเปนธรรมตอการปฏิบัติงานนั่นเอง 
  15. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยตามธรรมชาติ (Human Resource Management by Human 
Nature) เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 15 จากการวิจัยแนวคิดนี้เนนเร่ืองของการจัดการคนในองคการที่
ตามธรรมชาติ อันประกอบดวย การเขาใจมนุษย การจูงใจมนุษย การสานใจมนุษยและจะไดใจมนุษยในการทํางาน
ใหกับองคการ โดยตองเขาใจถึงความแตกตางของมนุษยในองคการวามาจากหลายแหง หลายครอบครัว หลังจากนั้น 
ตองมาจูงใจมนุษยดวยกลยุทธตางๆ ทั้งคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน และส่ิงอื่นๆ เพื่อใหมนุษยทํางาน
ในหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อความสําเร็จขององคการ และมีการสานใจมนุษยดวยการทํากิจกรรมตางๆ ในลักษณะเปนกลุม
หรือเปนทีม ทั้งกิจกรรมที่เปนกีฬา กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร เม่ือเขาเหลานั้นไดปฏิบัติกิจกรรม
รวมกัน ก็เกิดความเขาใจรักใครซ่ึงกันและกันและในที่สุด องคการก็จะไดใจเขาเหลานั้น เพื่อทําใหอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพใหกับองคการ (ประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์. 2558) 
 นอกจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยดังกลาวแลว ยังมีแนวคิดอื่นๆ อีกหลายประการที่
คิดคนขึ้นมาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับองคการตางๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในองคการไมวาจะเปนองคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ เชน การจัดการทรัพยากรมนุษยแบบลีนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามความรับผิดชอบตอสังคม 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง การกํากับดูแลดานทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย ตัวช้ีวัดในงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงไมไดนํามาเสนอในบทความนี้เนื่องจากผูเขียนไดคัดมานําเสนอเพียง 15 แนวคิด จาก
ผลการวิจัยเทานั้น และในการนําเสนอขางตนเปนเพียงภาพรวมของในแตละแนวคิดมิไดกลาวถึงในรายละเอียดเชิงลึก 
ซ่ึงผูอานอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นๆ ตอไป 
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บทบาทในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 
 อีกสวนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ การแสดงบทบาทตางๆ ของนักทรัพยากรมนุษย
ในองคการเพื่อสรางสรรคงานทรัพยากรมนุษยใหองคการมีความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย มีการปรับบทบาทใหมในหลายบทบาท โดยมุงเนนที่ความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ สรุปได 10 บทบาทหลัก ดังนี้ 
  1. หุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic Partner) ไดแก บทบาทในการมีสวนรวมกําหนดกลยุทธเพื่อให
องคการสามารถเผชิญกับสภาพแวดลอมภายนอกที่ทาทาย และสามารถนําพาธุรกิจไปสูความสําเร็จทางการแขงขันได 
  2. ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร (Administrative Expert) ไดแก บทบาทผูเช่ียวชาญในการบริหาร
ระบบงาน กระบวนการ และการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง
รวมถึงระบบของการคัดเลือก ฝกอบรม พัฒนา ประเมินผลและใหรางวัลกับพนักงาน 
  3. ผูสนับสนุนพนักงาน (Employee Advocate) ไดแก บทบาทการสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติหนาที่
ของตนตามที่ไดรับมอบหมายและการทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่ เพื่อใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอ
องคการและเช่ือม่ันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน 
  4. ผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ไดแก ตัวแทนชวยสงมอบการเปล่ียนแปลงใหกับคนใน
องคการ 
  5. ผูปฏิบัติตามกลยุทธ (Human Resource Strategist) ไดแก บทบาทในการปฏิบัติงานทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการและสามารถถายทอดสูการปฏิบัติงานของทุกระดับของ
องคการ 
  6. ผูใหคําปรึกษา (Consultant) ไดแก บทบาทในการใหคําปรึกษาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกระดับในองคการ 
  7. ผูประเมินผล (Evaluator) ไดแก บทบาทในการบงช้ีถึงผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่มีตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและองคการในภาพรวม 
  8. ผูสรางคุณคาแกองคการ (Value Proposition) ไดแก การสรางหรือเพิ่มคุณคาใหกับองคการ การ
ใหบริการโดยมีการเปล่ียนแปลงสถานะของตนไปตามความคาดหวังของผูรับ ซ่ึงอาจเปน ผูถือหุน ผูบริหาร หัวหนางาน 
พนักงาน หรือลูกคาภายนอก วาเขาตองการอะไร 
  9. ผูสนับสนุนองคการ (Supporters) ไดแก บทบาทในการใหความชวยเหลือหนวยงานตางๆ ภายใน
องคการ การประสานงานใหเปนไปอยางราบร่ืน 
  10. ผูวิจัย (Researcher) ไดแก บทบาทในการศึกษาและพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีและเทคโนโลยีตางๆ 
เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานและองคการใหสงผลและสนับสนุนตอการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมขององคการในภาพรวม 
 นอกจากบทบาทของนักทรัพยากรมนุษยดังกลาวแลว ยังมีบทบาทอื่นๆ อีกหลายบทบาท ที่เปนบทบาท
การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย ซ่ึงมิไดมานําเสนอในบทความนี้ ซ่ึงสามารถทําใหองคการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทําใหองคการประสบความสําเร็จตามที่ผูบริหารตองการ 
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เครื่องมือในการจัดการทรพัยากรมนุษยรวมสมัย 
 นักจัดการทรัพยากรมนุษยมีความพยายามที่จะทําใหคนงานขยัน เกง อดทน และมีทักษะที่ดีในการทํางาน
จึงไดคิดเคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรมนุษยขึ้นมา โดยเคร่ืองมือจัดการทรัพยากรมนุษยเปนลักษณะแนวคิดการบริหาร
ที่มุงหวังใหทรัพยากรมนุษยปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่มีใชกันอยูในขณะนี้ ดังที่ ดิลก  ถือกลา 
(2548: 307) ไดสรุปไววา เคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรมนุษยมีการนํามาใชในปจจุบัน มีจํานวน 17 ตัว เชนเดียวกับ
การทบทวนวรรณกรรมของ บรรพต  วิรุณราช (2550: 7-9) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ภิราช  รัตนันต. 2559) 
  1. Development ไดแก การพัฒนาความรู การพัฒนาทักษะของพนักงานซ่ึงบริษัทจะตองมีการ
ประเมินผลเพื่อดูวา พนักงานมีการพัฒนา ความรู ทักษะ ตามที่กําหนดหรือไม โดยเฉพาะสถานการณที่บริษัทตอง
แขงขันพนักงานจะตองมีการพัฒนามาก และบางคร้ังการพัฒนานี้อาจนําไปใชกับเคร่ืองจักร ระบบผลิต ระบบบัญชี 
และอื่นๆ ของบริษัทได 
  2. Coaching ไดแก การสอนงาน หมายถึง การที่หัวหนางานที่มีความรู ทักษะมาก ไดลงมือสอบ
พนักงานใหม ซ่ึงจะเปนการชวยใหพนักงานใหมเรียนรูและสามารถทํางานไดเร็วขึ้น อีกทั้งเปนการสงเสริมการทํางาน
เปนทีมอีกดวย 
  3. Mentoring ไดแก การเปนพี่เล้ียง ซ่ึงพนักงานระดับหัวหนางาน หรือพนักงานเกาจะคอยชวยเหลือ
พนักงานใหมในทุกๆ ดาน โดยที่พี่เล้ียงจะตองสรางบรรยากาศของความไวเนื้อเช่ือใจกับพนักงาน พี่เล้ียงจะเปนผูทําให
พนักงานสามารถรูคุณคาตนเองและมีการกําหนดเวลาพูดคุยกันใหชัดเจน 
  4. Competency-Based Management ไดแก การจัดการสมรรถนะขั้นพื้นฐาน หมายถึง การที่ผูบริหาร
ไดวางแผนและการใหพนักงานรูจักและเกิดทักษะในเร่ืองพื้นฐานขององคการที่ทุกคนตองรู ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายองคการ ระเบียบวินัย การปฏิบัติตัว และคุณธรรมที่องคการตองการ 
  5. Job Enrichment ไดแก การที่หัวหนางานมอบหมายงานบางสวนของตนเองใหลูกนอง (ผูใตบังคับ-
บัญชา) ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภูมิ กลาตัดสินใจ และเกิดประโยชนที่ทําใหผูใตบังคับบัญชามีเวลาวางไป
ทํางานอื่นๆ ไดอีก 
  6. Career planning ไดแก การวางแผนพัฒนาสายทางกาวหนาในอาชีพ ถือเปนกลยุทธของการ
ดําเนินงานเพื่อใหองคการมีระบบกลุมงานอาชีพที่สามารถแสดงใหเห็นวาตนเองอยูที่ไหน และมีเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพอยางไร นอกจากนี้ยังเปนเคร่ืองมือในการรักษาบุคลากร ใหอยูกับหนวยงาน สรางขวัญ กําลังใจ จูงใจทํางาน
อยางทุมเทใหกับองคการ 
  7. Training Road Map ไดแก ฐานรากที่สําคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการนําไปพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรขององคการ สอดคลองกับ
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) และสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานสากลตางๆ ที่นับวันจะย่ิง
ลงลึกลงมาในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากย่ิงขึ้น องคการใดสามารถจัดทําระบบนี้ขึ้นมาไดจะชวยลดความ
วุนวายและสับสนในการพัฒนาคนลงไดมาก 
  8. Performance Management System ไดแก การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Action) ประกอบเขากับแนวคิดเร่ืองการวัดของปจจัยเหตุและปจจัยผลของ 
BSC และแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะเห็นไดวาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานนี้เปนเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับองคการในการขับเคล่ือนกลยุทธไปสูความสําเร็จ 
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  9. Balance Scorecard ไดแก เคร่ืองมือทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะชวยทําใหองคการเกิดความสอดคลอง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุงเนนในส่ิงที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ ประกอบดวย 4 มุมมอง ไดแก 
มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth) 
  10. Learning Organization ไดแก การสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายใน
ระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก เปาประสงคสําคัญ คือ เอื้อใหเกิดโอกาสในการหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนําไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็ง (Core competence) 
ขององคการ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
  11. Knowledge Management ไดแก การดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 1) การ
กําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคการ 2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 3) 
การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะสมตอการใชงานของตน 4) การประยุกตใชความรูในกิจกรรม
งานของตน 5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรู และสกัด “ขุมความรู” 
ออกมาบันทึกไว 6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน 
ลุมลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากย่ิงขึ้น 
  12. Benchmarking เปนกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงขององคการในอันที่จะพิจารณาวามีสภาพ
ใดบางที่จะสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิมและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับองคการอื่น แลวนําความรูที่ไดมาจัดการ
วางแผนการปรับปรุงองคการของเราใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น 
  13. Job Enlargement ไดแก การเปล่ียนแปลงขอบเขตของงานใหผูปฏิบัติงานทํางานมากขึ้น อันเปน
การเพิ่มปริมาณงานโดยระดับความรับผิดชอบยังคงเทาเดิมแทนที่ที่จะทํางานอยางเดียวแตจะตองทํางานหลายอยาง
ขณะเดียวกันในขณะที่ระดับความรับผิดชอบไมเปล่ียนแปลงหรือเปนการขยายงานในแนวนอน 
  14. Cultural Change ไดแก การเปล่ียนแปลงในระดับปทัสถาน (Norms) อัน ไดแก การเปล่ียนแปลง
ของระบบกฎเกณฑตางๆ ที่ครอบคลุมสังคมนั้นและเม่ือเราพูดถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็จะ
ครอบคลุมไปถึงระเบียบกฎเกณฑ ทัศนคติ คานิยม แบบแผนของความสัมพันธ สถานภาพและบทบาท กฎหมายตางๆ 
ฯลฯ ซ่ึงการประพฤติปฏิบัติไปตามปทัสถานเหลานี้จะอยูในโครงสรางของสังคม 
  15. Broad banding ไดแก เทคนิคการบริหารคาตอบแทนที่ยุบกระบอกเงินเดือน (ขั้น) ลงเหลือระดับ
ที่กวางๆ เพียง 2-3 ระดับ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ชวยปรับปรุงความสามารถดานตางๆ ของพนักงานได 
เพราะระบบนี้จะทําใหเกิดความยึดหยุนในวิถีการทํางานภายในองคการ 
  16. 360 Degree Feedback ไดแก การประเมินผลการทํางานซ่ึงใชผลจากหลายๆ แหลง (Multisource) 
ประกอบเขาดวยกัน การมาจากหลายๆ แหลง เรียกวา 360 องศา โดยนําคนจากรอบๆ ตัวเรามาทั้งหมด เชน หัวหนางาน 
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน และตัวเรา ตลอดจนแมกระทั่งลูกคาที่ติดตอเปนประจํากับพนักงานผูนั้น 
  17. Six sigma ไดแก กระบวนการเพื่อลดความผิดพลาด (Defect) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตางๆ โดย
มุงเนนใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุดและมีความสูญเสียไดไมเกิน 3.4 หนวยในลานหนวย มีกระบวนการเรียกวา 
DMAIC ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) D-Define คือ การกําหนดเปาหมาย 2) M-Measure คือ การวัดประเด็นหลักๆ 
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ของกระบวนการทํางานในปจจุบัน 3) A-Analyze คือ การวิเคราะหขอมูล 4) I-Improve คือ การหาแนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการทํางาน และ 5) C-Control คือ การควบคุม 
 นอกจากเคร่ืองมือดงกลาวแลว ยังมีเคร่ืองมืออื่นๆ อีกหลายชนิดแตในบทความนี้นําเสนอที่นิยมใชในวงการ
ธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ ตามความตองการของผูบริหาร 
 โดยในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น ไมวาจะเปนองคการภาคธุรกิจเอกชนหรือภาครัฐตางตองให
ความสําคัญกับ “ทรัพยากรมนุษย” ซ่ึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จและสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได 
หากองคการใดมีทรัพยากรมนุษยที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนด เหลานี้เปนส่ิงที่องคการตองการใหเกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษยขององคการ
ตนเองเพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานสรางประโยชนสูงสุดกับองคการตอไป แตองคการตางๆ รวมทั้งนักวิชาการ
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยก็ตองพยามยามแสวงหาแนวคิด เทคนิค หลักการ และเคร่ืองมือตางๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย มาใชในองคการเพื่อพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการเปนดังที่องคการประสงคและบรรลุ
เปาหมาย และส่ิงหนึ่งองคการในปจจุบันจะตองแสดงหามาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับองคการก็คือ 
“การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย” ซ่ึงบทความวิชาการนี้ไดกําหนดไว 3 ประเด็น คือ แนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษยรวมสมัย บทบาทของนักทรัพยากรมนุษยรวมสมัยและเคร่ืองมือที่ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 
โดยยึดการประสานแนวคิดของนักวิชาการหลายดังตอไปนี ้
  1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ ความคิดของผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการที่มี
แนวทางในการศึกษาและปฏิบัติอยูทั้งอดีต ปจจุบันและตอไปในอนาคตเก่ียวเนื่องกับงานดานการจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคการตางๆ เชน แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (พิชิต  เทพวรรณ. 2554; ชูชัย  สมิทธิไกร. 
2550; ภิราช  รัตนันต. 2551; อนันตชัย  คงจันทร. 2557; ประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์. 2558; iLOGOS. 2005; Sullivan. 
2003; สมบัติ  กุสุมาวลี. 2549) 
  2. บทบาทของนักทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
โดยตรงและงานพิเศษที่ควรจะตองกระทําในการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษยในองคการของผูบริหารหรือผูจัดการ
หรือผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย เชน บทบาทในการเปนหุนสวนเชิงกลยุทธ (ภิราช  รัตนันต. 2558; สมบุญ   
บวรอุดมศักด์ิ. 2550) 
  3. เคร่ืองมือที่ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ ส่ิงที่ใชในการกํากับตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษยในองคการตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประโยชนสูงสุดสําหรับการดําเนินงาน
ทรัพยากรมนุษยในองคการ เชน ตัวช้ีวัดในงานทรัพยากรมนุษย (จิระประภา  อัครบวร; และรัตนศักด์ิ  เจริญทรัพย. 
2550; ภิราช  รัตนันต. 2555; สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย. 2550; Ulrich. 1997; Lockwood. 2006) 
 โดยสรุป แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย บทบาทของนักทรัพยากรมนุษยรวมสมัย และเคร่ืองมือ
ที่ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย โดยยึดการประสานแนวคิดของนักวิชาการหลายทานแลวมานําเสนอดัง
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 
 
การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย 
 การวิจัยเร่ือง การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยขององคการไทย: การศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค
ของการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยขององคการในประเทศไทย
ศึกษาบทบาทของนักทรัพยากรมนุษยรวมสมัยขององคการในประเทศไทย และศึกษาเคร่ืองมือที่ใชในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยรวมสมัยขององคการในประเทศไทยดวยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยเคร่ืองมือ คือ การสัมภาษณ 
ผลการวิจัยพบวา แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยประกอบดวย การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การจัดการทุนมนุษยการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวสมรรถนะการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถสูง การจัดการทรัพยากรมนุษยโดยใชระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย
ที่มีความหลากหลายในองคการ การจัดการแรงงานขามชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจขามชาติ นวัตกรรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรมนุษย
เชิงวิเคราะห การจัดการความเส่ียงดานทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย
ตามธรรมชาติและแนวคิดอื่นๆ สวนบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย ประกอบดวย บทบาทหุนสวนเชิง 
กลยุทธ บทบาทผูเช่ียวชาญดานการบริหาร บทบาทผูสนับสนุนพนักงาน บทบาทผูนําการเปล่ียนแปลง บทบาทผูปฏิบัติ
ตามกลยุทธ บทบาทผูใหคําปรึกษา บทบาทผูประเมินผล บทบาทผูสรางคุณคาแกองคการ บทบาทผูสนับสนุนองคการ 
บทบาทผูวิจัยและบทบาทอื่นๆ สําหรับเคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย ประกอบดวย ตัวช้ีวัดในงาน
ทรัพยากรมนุษย การประเมินทรัพยากรมนุษยแบบสมดุลแบบสัมภาษณการสมัครงาน แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อ
การสรรหา แบบประเมินผลการฝกอบรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินศักยภาพบุคคลแบบทดสอบ
สมรรถนะ แบบวิเคราะหพฤติกรรมบุคลากร และเคร่ืองมืออื่นๆ 
 
 
 

การจัดการทรัพยากร
มนษุยรวมสมัย 

แนวคิด HR 

บทบาท HR เครื่องมือ 
HR 
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สรุปผลการวิจัย 
 ในสภาวะที่เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ทําใหทุกองคการตองแขงขันกันคอนขางสูงเพื่อที่จะมี
ความสามารถเหนือคูแขงขัน ส่ิงหนึ่งที่ตองจัดการ คือ เร่ืองของคน หรือทรัพยากรมนุษย ซ่ึงตองมีระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยที่ดีจึงจะสามารถแขงขันไดในยุคโลกาภิวัฒน และยังเปนสวนหนึ่งที่สําคัญขององคการเพราะเปน
ตัวกําหนดความสําเร็จ แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย ที่จะนํามาประยุกตใชกับองคการที่เปนที่นิยม เชน 
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และแนวคิดอื่นๆ สวนบทบาทการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ บทบาทหุนสวนเชิงกลยุทธ ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร และบทบาทอื่นๆ สําหรับเคร่ืองมือ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย คือ การพัฒนา การสอนงาน และเคร่ืองมือๆ และการวิจัยการจัดการทรัพยากร
มนุษยรวมสมัยขอนําเสนอผลการวิจัยเร่ือง การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยขององคการไทย: การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษยในทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงดังเชนปจจุบัน นักทรัพยากรมนุษยใน
องคการทางภาครัฐและภาคเอกชนควรหาวิธีการดําเนินการตางๆ ดานทรัพยากรมนุษยเพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการดานอื่นๆ และโดยเฉพาะดานทรัพยากรมนุษยประสบความสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ
องคการได โดยอาศัยแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัย เชน แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
และแนวคิดอื่นๆ สนับสนุนโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดที่ไดกลาวไวขางตน เปนเพียงแนวคิดและหลักการ
โดยสรุปพอสังเขปในการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการตางๆ โดยนักทรัพยากรมนุษย
จะตองตระหนักอยูตลอดเวลาวา พนักงานที่ผานการสรรหานั้นตองเปนคนที่มีความเขาใจตอระบบการแขงขันของธุรกิจ
ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ ความเช่ือเฉพาะบุคคล และนําเอา
ส่ิงเหลานั้นมาประยุกตหรือนํามาใชกับพฤติกรรมพนักงานในองคการซ่ึงทําใหเกิดความสําเร็จในงานและกอใหเกิด
ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหองคการขับเคล่ือนไปในทิศทางที่มุงสูความสําเร็จ 
โดยนักทรัพยากรมนุษยจะตองใชแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยนี้ปรับเปล่ียนพันธกิจการดําเนินงาน
ดานทรัพยากรมนุษยขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในยุคแหงการเปล่ียนแปลง ในการกําหนดนโยบาย
การจัดการทรัพยากรมนุษยมุงใหความสําคัญกับพนักงานในองคการใหมีความรูในวิทยาการสมัยใหม วางแผนกําลังคน
ขององคการใหสอดคลองกับนโยบาย สรรหาและคัดเลือกเพื่อใหไดทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับความตองการขององคการ 
ในการจางงานและคาตอบแทนตองมีกลยุทธควรออกแบบใหมีการจูงใจบุคลากรทั้งในภาพรวมและเฉพาะบุคคลหรือ
ตําแหนง และมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะใหเทาทันตอความกาวหนาของ
เทคโนโลยี การส่ือสารและสารสนเทศเพื่อเอื้อตอการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการในปจจุบันและในอนาคต 
หากมีการเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองระบบงานและการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตาม
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ก็จะสามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จและ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปโดยทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนแนวคิด
ที่ไดรับความนิยมประเทศไทยและสามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคการตางๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
กับองคการอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําไปประยุกตใชอยางบูรณาการ 
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NBUS096: สภาพและปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
STATE AND PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN VALAYA ALONGKORN RAJABHAT 
UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI PROVINCE 
 
สราวุฒิ โพธิ์ศร ี1   ประภาพร ชุลีลัง 2   สุนทรี จีนธรรม 3 
1-3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 2) ศึกษาปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 คน ได้จากการเจาะจงเลือกจากผู้อ านวยการส านักสิทธิ
ประโยชน์ อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ครูจากโรงเรียนสาธิต ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
2) แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ 294 ไร่ ประกอบด้วย 
11 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา บุคลากร พนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน 15,256 คน มีปริมาณ
ขยะ 1,604 กิโลกรัมต่อวัน เป็นขยะเปียก 852 กิโลกรัม ขยะแห้ง 112 กิโลกรัม ขยะเศษใบไม้ 250 กิโลกรัม ขยะรี
ไซเคิล 390 กิโลกรัม (ขวดพลาสติก 120 กิโลกรัม กระดาษ 230 กิโลกรัม โลหะ 20 กิโลกรัม ขวดแก้ว 20 กิโลกรัม) 
ขยะรีไซเคิลจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ส่วนขยะเศษอาหารจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อส าหรับน าไปเล้ียงสัตว์ ส่วนขยะที่เหลือ
ได้รวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขนไปก าจัดจากเทศบาลต าบลท่าโขลง แต่น าขยะออกไปได้จ านวนจ ากัด เกิดการสะสม
ของปริมาณขยะมากขึ้น มหาวิทยาลัยได้น าขยะเหล่านี้ฝังกลบลงในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: สภาพ ปัญหา การจัดการขยะ 
 
Abstract 
 The objectives of this survey research were to 1) study state of waste management in Valaya 
Alongkorn Rajabhat university under the royal patronage, and 2) problems waste management in Valaya 
Alongkorn Rajabhat university under the royal patronage. This research used interview to study of 24 key 
informant persons from director of benefit, lecturers, students, teachers, operator stores. The instruments 
consisted of 1) interview of waste management, and 2) interview of problems of waste management. 
Results were analyzed by content analysis. 
 The research findings were as follows: Valaya Alongkorn Rajabhat university had 294 rai of area 
and 11 departments. Populations in university were 15,256 persons consisted of students, personnel, 
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workers and operator stores. The university was 1,604 kilogram per day as wet waste 852 kilogram, dry 
waste 112 kilogram, waste leaves 250 kilogram, recycle waste 390 kilogram (plastic bottle 120 kilogram, 
paper 230 kilogram, metal 20 kilogram, glass bottle 20 kilogram). Recycle waste was selling for recycle 
seller. Food waste was selling for food animals. The remaining waste was collecting for by Taklong 
municipality in limited volumes to cumulative of waste and university had adopted waste disposal by 
dump on landfill in the area of the university. 
 
Keywords: State, Problem, Waste Management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาที่เกิดจากทุกครัวเรือน คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะ ได้มากถึง 15 
ล้านตันต่อปีใน พ.ศ. 2552 หรือวันละ 41,240 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2551 โดยในเขตกรุงเทพมหานคร มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยประมาณวันละ 8,900 ตัน (ร้อยละ 21) ในเขตเทศบาลเมืองและเมอืงพัทยา มีประมาณวันละ 15,560 ตัน 
(ร้อยละ 38) และในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ประมาณวันละ 16,780 ตัน (ร้อยละ 41) ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 17,645 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 43 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ในปี 2552 คาดว่าจะมีขยะมลูฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 3.5 ล้าน
ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ. 2551) แต่ความสามารถในการ
จัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึงร้อยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ และมี
การน าไปก าจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมาอีกมากมาย 
ปัญหาขยะจะไม่มีวันหมดไปหรือบรรเทาเบาบางลง ถ้ากระบวนการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ
ประชาชนยังมองไม่เห็นถึงความส าคัญของปัญหา ขาดจิตส านึกในการแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้น การสร้างจิตส านึกใน
การจัดการขยะนี้จึงควรเริ่มตั้งแต่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้
เป็นไปอย่างถาวร อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อาณัติ ต๊ะปินตา. 2553)  
 หน่วยงานการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างจิตส านึกและพัฒนาสติปัญญาให้
เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้มีความก้าวหน้าทางด้านความคิด ความเข้าใจและการหาเหตุผลเพื่อมาอธิบาย
ส่ิงต่างๆ ให้ถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะจึงควรเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างให้
นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจถึงสภาพและปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในหน่วยงานการศึกษาและสร้างความตระหนัก
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญในการลดปริมาณขยะ
(Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาขยะล้นโลกได้และ
สถาบัน การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีมหาวิทยาลัยตา่งๆ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ควรเป็นต้นแบบท่ีดี
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมรวมทั้งการจัดการขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ. 2551)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ว่ามีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดยมีการด าเนินโครงการอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาขยะของมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาการรูปแบบของการแก้ไขปัญหา มีการ
จัดการขยะโดยการลดปริมาณขยะ และเกิดการขยายผลต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย มีบุคลากรและนักศึกษาเป็นจ านวน
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มากกว่า 15,000 คน ในจ านวนนี้มีบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยประมาณ 1,100 คน  
และมีปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ้นด้วยทุกปี ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษขยะ และโครงการท าน้ าหมักชีวภาพจากขยะและได้ช่วยลดปริมาณขยะอีกทั้งยังเป็น
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2557) อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความยั่งยืน ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมี
นโยบายในการจัดการขยะและพัฒนาระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ 3Rs ได้แก่ 
การส่งเสริมให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุดก่อนการก าจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย  
(ปิยรักษ์  ประดับเพชรรัตน์; สยาม  อรุณศรีมรกต; และสุชาติ นวกวงษ์. 2552) ซึ่งในการด าเนินโครงการน้ีจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จะสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาถึงสภาพและปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยผลจากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดองค์ความรู้และข้อมูลในการจัดการขยะ 
ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานจัดการขยะของมหาวิยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดการจัดการขยะ 
  การจัดการขยะมูลฝอย เป็นกระบวนการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปท าลายด้วย
ระบบต่างๆ ให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ท้ังในส่วนขอการใช้ซ้ าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse; 
& recycle) รวมถึงการก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน ด้วยวิธีการส่งเสริมให้มีการลด คัดแยกและ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุดก่อนการก าจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Waste 
Reduction) มีการคัดแยกและการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery) ให้เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละรูปแบบ 
เช่นการคัดแยกและ น ากลับคืนขยะรีไซเคิล (Material Recovery) การใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทใน
รูปแบบการใช้ซ้ า (Reuse) และการแปรรูปใหม่ (Recycle) รวมทั้งการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ (Biodegradable 
Recovery) ในรูปแบบของปุ๋ยหมัก (Composting) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงาน 
(Energy Recovery) ของเศษวัสดุเหลือใช้อื่นๆ (ปิยรักษ์  ประดับเพชรรัตน;์ สยาม  อรุณศรีมรกต; และสุชาติ  นวกวงษ์. 
2552)  
 2. หลักการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
  ส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติ คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมอ านวยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ
ด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
วัฒนธรรมที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อันเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ต่อเนื่องยาวนาน (Continuous 
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Lifelong Process) ให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน และตัดสินใจในการอนุรักษ์ ปกป้องและฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับส่ิงแวดล้อม (วินัย  วีระวัฒนานนท์. 2548)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีดังนี้ 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญหาในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ที่เจาะจงเลือก (Purposive 
Sampling) จากผู้อ านวยการส านักสิทธิประโยชน์ อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ครูจากโรงเรียนสาธิต ตัวแทนผู้ประกอบการ
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย จ านวน 24 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ประกอบด้วย  
   1. แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
   2. แบบสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยขออนุญาตด าเนินการวิจัยในพื้นที่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์และท าหนังสือเชิญผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ด าเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม 
จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย 

1. แนวคิดการจดัการขยะ 
2. หลักการส่ิงแวดล้อมศกึษา 

สภาพ และปัญหาการจดัการขยะ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจดัการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน 
กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา 
ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งหมด 12,894 คน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ 2,887 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,692 คน คณะวิทยาการจัดการ 3,963 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,876 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 816 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 294 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
347 คน และศูนย์การศึกษาสระแก้ว 19 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 1,936 คน จ านวน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 1,333 คน บุคลากร 929 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 431 คน สายสนับสนุน 498 
คน และโรงเรียนสาธิตฯ 73 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 49 คน บุคลากรสายสนับสนุน 24 คน พนักงาน
อื่น (บริษัทเอกชนท่ีท างานในมหาวิทยาลัย) 102 คน ผู้ประกอบการร้านค้า และอื่นๆ 27 คน  
  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย มีปริมาณ วันละ 1,604 กิโลกรัม แบ่งเป็น ขยะเปียกที่เป็นเศษ
อาหาร 852 กิโลกรัม ขยะแห้ง 112 กิโลกรัม ขยะเศษใบไม้ 250 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 390 กิโลกรัม (ขวดพลาสติก 
120 กิโลกรัม กระดาษ 230 กิโลกรัม โลหะ 20 กิโลกรมั ขวดแก้ว 20 กิโลกรัม) 
  มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ส าหรับการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขนไปก าจัดไว้ที่บริเวณพื้นที่ว่าง
ด้านหลังบ้านพักอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อตกลงว่าจ้างให้เทศบาลต าบลท่าโขลงด าเนินการเก็บขนออกจาก
พื้นที่ทุกวัน วันละหน่ึงเที่ยว ขยะรีไซเคิลได้จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ส่วนขยะเศษอาหารก าจัด โดยการขายให้กับผู้รับซื้อ
ส าหรับน าไปเลี้ยงสัตว์ 
 2. ปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า ขยะที่
เหลือและถูกเก็บรวบรวมรอการเก็บขนจากเทศบาลท่าโขลงเป็นขยะถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และกล่องโฟม ในการ
ด าเนินการเก็บขนออกจากพื้นท่ี เทศบาลท่าโขลงได้เข้ามาเก็บขนในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งได้เก็บขยะจากที่
อื่นมาแล้วมีปริมาณขยะในรถเก็บเต็มรถเป็นผลท าให้น าขยะออกไปได้จ านวนจ ากัด เก็บขยะออกไปจากพื้นที่ไม่หมด 
เกิดการสะสมขยะมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน เกิดกล่ินเหม็นรบกวนจากขยะไปสู่พื้นที่อื่นภายในมหาวิทยาลัย การแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยได้น าขยะเหล่านี้ฝังกลบลงในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเรื่อยมา 
 
อภิปรายผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ประกอบด้วย 
11 หน่วยงาน มีนักศึกษาทั้งหมด 12,894 คน บุคลากรและพนักงาน รวมทั้งสิ้น 15,256 คน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย วันละ 1,604 กิโลกรัม แบ่งเป็น ขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร 852 กิโลกรัม ขยะแห้ง 112 กิโลกรัม ขยะ
เศษใบไม้ 250 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 390 กิโลกรัม (ขวดพลาสติก 120 กิโลกรัม กระดาษ 230 กิโลกรัม โลหะ 20 
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กิโลกรัม ขวดแก้ว 20 กิโลกรัม) โดยมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ส าหรับการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขนไปก าจัดไว้ที่
บริเวณพื้นที่ว่างด้านหลังมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดเก็บโดยรถเก็บขยะของเทศบาลต าบลท่าโขลงวันละหนึ่งเที่ยว  
ขยะรีไซเคิลจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ส่วนขยะเศษอาหารก าจัดโดยการขายให้กับผู้รับซื้อส าหรับน าไปเล้ียงสัตว์ ปัญหา
การจัดการขยะของมหาวิทยาลัย พบว่า ด้านขยะที่เก็บรวบรวมรอการเก็บขนจากเทศบาลท่าโขลง รอการจัดเก็บขน
ออกจากพื้นที่จากรถเก็บขยะในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ทุกวัน แต่ไม่สามารถเก็บขนขยะออกไปจากพื้นที่ได้ทั้งหมด
เกิดการตกค้างของขยะ ด้านปริมาณและชนิดของขยะเป็นขยะถุงพลาสติกบรรจุอาหารและกล่องโฟม มีการสะสม
ขยะมากขึ้นจากการจัดเก็บ เก็ดกลิ่นเหม็นรบกวน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยได้น าขยะเหล่านี้ฝังกลบลงใน
พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการศึกษาของ นิสา พักตร์วิไล (2556) ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท าการส ารวจปริมาณ องค์ประกอบของขยะ การ
ส ารวจจ านวนภาชนะและที่ตั้งส าหรับการจัดเก็บขยะ ระบบการจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะ ทัศนคติและแนวทาง 
การจัดการขยะที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยและค านวณมูลค่าของขยะ พบว่า มีปริมาณขยะ 856 กิโลกรัมต่อวัน 
ขยะส่วนใหญ่ ร้อยละ 81 เป็นเศษอาหาร มีจ านวนภาชนะรองรับขยะ 386 ใบ บริเวณที่พักอาศัยมีถังขยะขนาดใหญ่ 
85 ใบ ระบบการจัดเก็บและขนขยะมีความเหมาะสม พฤติกรรมการคัดแยกขยะส่วนใหญ่ไม่คัดแยกก่อนทิ้งเพราะไม่
มีถังแยกขยะ มีความขี้เกียจ รีบและไม่มีเวลา ส าหรับชนิดของขยะที่จะแยกมี 2 ประเภท คือ เศษอาหารเพื่อเล้ียงสัตว์
และท าปุ๋ย และขยะที่ขายได้ เช่น เศษกระดาษและขวดพลาสติก แนวทางการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยควรมีการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งและน าขยะที่สามารถใช้ได้มาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  
สุรศักดิ์ หันชัยศรี (2554) ที่ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ของเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะชมุชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีเจตคติต่อการจัดการขยะ มีการปฏิบัติในการจัดการขยะ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ปริมาณการผลิตขยะ เฉล่ีย 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิดการ
จัดการขยะตามหลัก 5Rs และใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบของขยะเป็นขยะอินทรีย์ 
(ย่อยสลายได้) มากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการขยะของ ปิยรักษ์  ประดับเพชรรัตน์ และคณะ (2552)  
ที่ได้แสนอแนวคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอย เป็นกระบวนการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปท า ลาย
ด้วยระบบต่างๆ ให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนขอการใช้ซ้ าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 
(reuse; & recycle) รวมถึงการก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน ด้วยวิธีการส่งเสริมให้มีการลด  
คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุดก่อนการก าจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการน าไปใช้ประกอบการวางแผนการ
ด าเนินงานการจัดการขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่การด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 2. ข้อมูลปริมาณขยะที่ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการก าจัดขยะในวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งธนาคารขยะ การสร้างเตาเผาขยะ หรือการสร้างพื้นที่ก าจัดขยะของตนเองในมาวิทยาลัย 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการรณรงค์สร้างจิตส านึกที่น าไปสู่การปฏิบัติให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
พนักงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ให้สร้างขยะลดลง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะลงถังให้ง่ายต่อการจัดเก็บ หรือมี
พฤติกรรมอื่นใดที่เป็นการลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ 
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