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การศึกษาความพึงพอใจผู ใช บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเดี้ยม 
The Study of The Customer’s Satisfaction Toward C.K. Stadium 

Football Field 
 

ศรัณยู ยงพานิช และศัตวรสิงห& วรพงษ&ชาญเลขา 
สาขาการจัดการการกีฬา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช>สนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม 
ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี เปBนประชากรท่ีมาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม แบCงเปBน
กลุCมตัวอยCาง 391 คน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล ได>แกC แบบสอบถาม สถิติท่ีใช>วิเคราะห&
ข>อมูล ได>แกC คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย และคCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลวิจัยพบวCา  

1. ข>อมูลท่ัวไปของกลุCมผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม พบวCา สCวนใหญCเปBนเพศ
ชาย มีอายุ 21 – 25 ปO มีสถานภาพโสด โดยสCวนใหญCประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได> 
ตํ่ากวCา 10,000 บาท/เดือน 
 2. ข>อมูลระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตCอการตัดสินใจในการมาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. 
สเตเด้ียม โดยภาพรวมอยูCในระดับมากได>แกC ด>านสินค>า/ผลิตภัณฑ& ( x  =4.20) ด>านราคา ( x  = 3.91) 
ด>านสถานท่ี/ชCองทางการจําหนCาย ( x  =3.82) ด>านประชาสัมพันธ&/สCงเสริมการตลาด ( x  = 3.75) 
ในด>านบุคลากร ( x  =3.89) ด>านกระบวนการให>บริการ ( x  =3.82) ด>านสร>างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ( x  =3.96)  
 

Abstract 
The research aims to study the satisfaction of the Soccer C.K. Stadium. The 

population in this study. The population was around the football field service C.K. 
Stadium A sample of 391 player. The statistics are used to analyze data were 
percentage, average and standard deviation. 
 The results showed: 

1. Overview of users Soccer C.K. Stadium were mostly male, aged 21-25 years, 
single by most professional / student and income Less 10,000 Baht / month. 
 2. Level of satisfaction that influence the decision to come to the football 
field C.K. Stadium overall level also The product / products ( x  =4.20) Price ( x  = 3.91) and 
place/distribution channels ( x  =3.82) public relations / marketing ( x  =  3.75) in personnel 
( x  =3.89) and service processes ( x  =3.82) The creation and presentation of physical ( x  =3.96). 



2 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

บทนํา 
ประเทศไทยได>มีการจัดการแขCงขันฟุตบอลอาชีพมาอยCางตCอเน่ือง เร่ิมต้ังแตCปO พ.ศ.2539 ได>

จัดให>มีโครงการนํารCอง การแขCงขันฟุตบอลอาชีพช่ือ “ไทยแลนด& โปรวินเช่ียล ฟุตบอลลีก” ซึ่งได>
ดําเนินการต้ังแตC พ.ศ.2539 – 2549 ตCอมาได>พัฒนาเปลี่ยนแปลงจนมาเปBน การแขCงขันฟุตบอลอาชีพ 
“ไทย พรีเมียร&ลีก” ต้ังแตC พ.ศ. 2550 จนถึงปsจจุบัน อยCางไรก็ตาม การจัดการแขCงขันฟุตบอลอาชีพ
จะประสบความสําเร็จได>น้ัน มีองค&ประกอบหลายประการ เชCน มาตรฐานความสามารถของนัก
ฟุตบอลและบุคลากร ได>แกC ผู>ฝuกสอน ผู>ตัดสิน อีกท้ังต>องมีการบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังใน
ด>านการจัดการแขCงขันและธุรกิจการกีฬา ได>แกC การสร>างกระแสความนิยม การประชาสัมพันธ& 
การตลาดและสิทธิประโยชน& การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งสําคัญคือ ทีมสโมสรฟุตบอลอาชีพ จําเปBนต>องมีการ
บริหารจัดการอยCางมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถนําทีมสโมสรสูCความสําเร็จได> (การกีฬาแหCงประเทศ
ไทย, 2550) แตCปsญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาฟุตบอลอาชีพไทยน้ันคือ 
มาตรฐานการแขCงขันฟุตบอลไทยแลนด& พรีเมียร& ลีก ยังขาดมาตรฐานในหลายด>าน โดยเฉพาะ
มาตรฐานฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในด>านท่ี 5 คือด>านรายได>ท่ีชัดเจนและเปBนรูปธรรม ในระบบ
ฟุตบอลอาชีพของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ซึ่งประกอบด>วย คCาผCานประตู คCาลิขสิทธ์ิ คCาสนับสนุนของ
ผู>สนับสนุนหรือสปอนเซอร& คCาสินค>าของท่ีระลึก คCาโอนย>ายผู>เลCน และสCวนแบCงหรือเงินสนับสนุนจาก
องค&กรหรือคณะกรรมการจัดการแขCงขันฯ ดังเชCน ทางสมาพันธ&ฟุตบอลแหCงเอเชีย (Asian Football 
Confederation) ได>ประเมินมาตรฐานของสโมสรฟุตบอลของไทย วCายังไมCสามารถปรับตัว เปBน
สโมสรฟุตบอลอาชีพได>ตามเกณฑ&ท่ีทางสมาพันธ&ฟุตบอลแหCงเอเชียต้ังเอาไว> และอาจสCงผลให>สโมสร
ฟุตบอลของไทยถูกตัดสิทธ์ิในการสCงทีมเข>ารCวมการแขCงขันในรายการท่ีทางสมาพันธ&ฟุตบอลแหCง
เอเชียจัดการแขCงขัน (สมาคมฟุตบอลแหCงประเทศไทยฯ, 2551) โดยสโมสรฟุตบอลอาชีพจากประเทศ
ไทยได>รับคะแนนเพียง 221 คะแนนจากคะแนนเต็ม 500 คะแนน และอยูCเพียงอันดับท่ี 12 จาก
ท้ังหมด 21 ประเทศ ซึ่งสอดคล>องกับผลสรุปของการกีฬาแหCงประเทศไทย (2550) วCาผลการ
ดําเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพยังไมCประสบความสําเร็จอยCางแท>จริง ขาดความรู>เก่ียวกับการ
ดําเนินงานแบบมืออาชีพ บางสโมสรยังไมCสามารถเลี้ยงตนเองได> เน่ืองจากขาดความรู>ประสบการณ&ใน
การดําเนินงานแบบมืออาชีพในเร่ืองตCาง ๆ เชCน การระดมทุน การสร>างนักเตะ ท่ีมีคุณภาพ การ
จัดการแขCงขัน การสร>างกระแสนิยมจากท>องถ่ินและการจัดต้ังแฟนคลับ การสร>างรายได> สิทธิ
ประโยชน& และการตลาด เปBนต>น  

ธุรกิจหญ>าเทียมเร่ิมต>นคิกออฟ งบประมาณในการลงทุนสนามฟุตบอลหญ>าเทียมจุดเร่ิมต>น
ของธุรกิจสนามฟุตบอลให>เชCา มักจะเร่ิมต>นจากความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลของบรรดานักธุรกิจน>อย
ใหญCท้ังหลาย ธุรกิจน้ีจะวCาไปแล>วก็เปBนธุรกิจท่ี “เน้ือหอม” พอสมควร มีนักธุรกิจรุCนใหมCอยากจะ
กระโดดเข>ามารCวมวงไพบูลย&อยูCเปBนระยะๆ ท่ีเปBนเชCนน้ัน เพราะกระแสฟุตบอลไทยและตCางประเทศ
ร>อนแรงข้ึนทุกวัน มีปsจจัยตCางๆ มากมายท่ีสCงเสริมให>ธุรกิจน้ี “เข>าตา” นักธุรกิจหลายคน ไมCวCาจะเปBน
การถCายทอดสดฟุตบอลลีกดังๆ เชCน พรีเมียร&ลีก อังกฤษ ลาลีกา สเปน ฟุตบอลชิงแชมป{แหCงชาติ
ยุโรป ฟุตบอลโลก ฯลฯ หรือการแขCงขันฟุตบอลไทยลีก ท่ีได>รับความนิยมข้ึนอยCางมากในชCวง 5 ปOท่ี
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ผCานมา รวมถึงการเดินทางมาเตะฟุตบอลของสโมสรช่ือดังให>คนไทยได>ยล “ฝOเท>า” นักเตะระดับโลก
แบบชิดขอบสนาม หรือแม>แตCการท่ีนักธุรกิจไทยเข>าไปเปBนเจ>าของสโมสรฟุตบอลในตCางประเทศ 

ปsจจัยท้ังหลายเหลCาน้ี กลายเปBนแรงบันดาลใจให>เด็กและเยาวชนคลั่งไคล>กีฬาชนิดน้ีมากข้ึน 
พCอแมCผู>ปกครองเอง ก็เร่ิมสCงเสริมให>ลูกหลานได>ออกกําลังกายโดยการเลCนกีฬา มากกวCาให>เด็กๆ ไปใช>
เวลากับการเลCนเกมส& และด>วยความเช่ือวCา กีฬาทําให>ลูกหลานหCางไกลจากยาเสพติด ทําให>พCอแมC
ผู>ปกครองเร่ิมจูงลูกหลานไปสนามกีฬามากข้ึน และบางคนยังสนับสนุนให> “เดินตามความฝsน” มุCงสูC
การเปBนนักกีฬาอาชีพ ท่ีหากประสบความสําเร็จ เงินทองก็จะไหลมาเทมาน่ันเอง 

 ด>วยกระแสและปsจจัยข>างต>น ทําให>นักธุรกิจมองเห็น “ลูCทาง” ในการทําตลาด ด>วย
การลงทุนในธุรกิจสนามฟุตบอลให>เชCา เพราะม่ันใจวCาจะเปBนธุรกิจท่ีเติบโตไปได>เร่ือยๆ อยCางแนCนอน 
ในการจัดสร>างสนามฟุตบอลและสนามหญ>าเทียมท้ังกลางแจ>งและในรCม ผู>เร่ิมต>นธุรกิจสามารถใช>
บริการจากผู>รับเหมา หรือบริษัทท่ีรับกCอสร>าง ซึ่งสามารถสอบถามและเทียบราคาเพ่ือให>เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมีอยูC 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช>สนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม 
 
การดําเนินงานวิจัย 

ในการสํารวจและวิเคราะห&ความพึงพอใจของผู>ท่ีมาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม 
ผู>ศึกษาได>ใช>วิธีการสํารวจแบบใช>แบบสอบถามโดยดําเนินการสํารวจตามลําดับข้ันตอนตCอไปน้ี  

1. ศึกษาข>อมูลท่ีเก่ียวข>อง 
2. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
3. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข>อมูล  
5. การวิเคราะห&ข>อมูล 
6. แปรผลและสรุปผลข>อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช>ในการทําวิจัยคร้ังน้ี เปBนแบบสอบถามท่ีผู>วิจัยสร>างข้ึน แบบสอบถาม แบCง

ออกเปBน 3 ตอน ประกอบด>วย        
 ตอนท่ี 1 ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม 

ตอนท่ี 2 ข>อมูลด>านความพึงพอใจของผู>ที่มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม 
ตอนท่ี 3 ปsญหาและข>อเสนอแนะ 

 



4 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม สรุปผลการวิจัยได>ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห&ข>อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู> ท่ีมาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค.  
สเตเด้ียม เปBนการวิเคราะห&ความพึงพอใจในสCวนประสมทางการตลาดได>แกC 

สCวนท่ี 1 : ข>อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช>บริการสนามฟุตบอล  
ซี.เค. สเตเด้ียม 

1.เพศ ผลสํารวจพบวCา กลุCมตัวอยCางจํานวน 391 คน สCวนใหญCเปBนเพศชาย จํานวน 357 คน 
คิดเปBนร>อยละ 91.3 และ เพศหญิงมีจํานวน 34 คนคิดเปBนร>อยละ 8.7 

2.อายุ ผลสํารวจพบวCา กลุCมตัวอยCางจํานวน 391 คน สCวนใหญCเปBนอายุระหวCาง 21 –25 ปO 
จํานวน156 คน คิดเปBนร>อยละ 39.9 รองลงมาได>แกC อายุระหวCาง 26 – 30 ปO จํานวน 101 คน คิด
เปBนร>อยละ 25.8 อายุระหวCาง 31 ปOข้ึนไป จํานวน 71 คน คิดเปBนร>อยละ 18.2 อายุระหวCาง 15 – 20 
ปO จํานวน 58 คน คิดเปBนร>อยละ 14.8 และมีอายุตํ่ากวCา 15 ปO จํานวน 5 คน คิดเปBนร>อยละ 1.3 

3. สถานภาพ ผลสํารวจพบวCา กลุCมตัวอยCางจํานวน 391 คน สCวนใหญCเปBนโสด จํานวน 258 
คน คิดเปBนร>อยละ 66.0 รองลงมาได>แกC สมรส จํานวน 123 คน คิดเปBนร>อยละ 31.5 และ หยCาร>าง 
จํานวน 10 คน คิดเปBนร>อยละ 2.6 

4. อาชีพ ผลสํารวจพบวCา กลุCมตัวอยCางจํานวน 391 คน สCวนใหญCเปBน นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 172 คน คิดเปBนร>อยละ 44.0รองลงมาได>แกC พนักงานเอกชน จํานวน 82 คน คิดเปBนร>อยละ 
21.0 ธุรกิจสCวนตัว จํานวน 67 คน คิดเปBนร>อยละ 17.1 รับราชการ จํานวน 32 คน คิดเปBนร>อยละ 
8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 31 คน คิดเปBนร>อยละ 7.9 และ อ่ืนๆ เชCน พCอบ>าน,ค>าขาย เปBนต>น
จํานวน 7 คน คิดเปBนร>อยละ 1.8 

5. รายได> ผลสํารวจพบวCา กลุCมตัวอยCางจํานวน 391 คนสCวนใหญCเปBน ตํ่ากวCา 10,000 บาท 
จํานวน 161 คน คิดเปBนร>อยละ 41.4 รองลงมาได>แกC 10,001 -15,000 บาท จํานวน 100 คน คิด
เปBนร>อยละ 25.6 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 66 คน คิดเปBนร>อยละ 16.9 และ 15,001-20,000 บาท 
จํานวน 64 คน คิดเปBนร>อยละ 16.4  

สCวนท่ี 2 : ข>อมูลระดับความพึงพอใจท่ีมีผลตCอการตัดสินใจในการมาใช>บริการสนามฟุตบอล 
ซี.เค. สเตเด้ียม 
 ผลการวิเคราะห&ข>อมูลการเปรียบเทียบคCาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู>ที่มาใช>บริการสนาม
ฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ท้ัง 7 ด>านพบวCา 

คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม สCวนผสมทางการตลาด 
ได>แกC 1. ด>านสินค>า/ผลิตภัณฑ&โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x = 4.20) 2. ด>านราคาโดยภาพรวมอยูC
ในระดับมาก ( x = 3.91) 3. ด>านสถานท่ี/ชCองทางการจําหนCายโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก 
( x =3.82) 4. ด>านประชาสัมพันธ&/สCงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x = 3.75) 5. ด>าน
บุคลากรโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x =3.89) 6.ด>านกระบวนการให>บริการโดยภาพรวมอยูCใน
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ระดับมาก ( x =3.82) 7. ด>านสร>างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก 
( x =3.96) 

1. คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ในด>านสินค>า/ผลิตภัณฑ&
โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x  =4.20) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด
ตามลําดับได>แกC ทCานมีความพึงพอใจในการเลCนฟุตบอลท่ีมีหลังคา ( x =4.44) หญ>าเทียมของสนามมี
คุณภาพท่ีเหมาะสม ( x = 4.27) รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากได>แกC การบริการเคร่ืองด่ืม, 
อาหาร ( x = 4.10 ) และ ทCานมีความพึงพอใจในการเลCนฟุตบอลท่ีไมCมีหลังคา ( x  = 3.98)  

2. คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ในด>านราคาโดยภาพ
รวมอยูCในระดับมาก ( x  = 3.91) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข>อ
ตามลําดับได>แกC คCาบริการ/คCาเชCา สนามฟุตบอล(เล็ก) มีความเหมาะสม ( x  = 4.16) คCาบริการ/คCา
เชCา สนามฟุตบอล(ใหญC) มีความเหมาะสม ( x  = 4.01) และราคาคCาบริการของเคร่ืองด่ืม/อาหารมี
ความเหมาะสม ( x  = 3.56)  

3. คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ในด>านสถานท่ี/ชCอง
ทางการจําหนCายโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x  =3.82) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCามีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุดตามลําดับได>แกC ทําเลท่ีต้ังสนามมีความเหมาะสม ( x =4.29) รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับมากได>แกC มีชCองทางความสะดวกในการจองสนาม(โทรจอง) ( x  =4.09) และมีท่ีจอด
รถยนต&/มอเตอร&ไซต&เพียงพอและปลอดภัย ( x  =3.82) มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
มีอัฒจรรย&ที่น่ังเพียงพอตCอกองเชียร& ( x  =3.07) 

4. คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ในด>านประชาสัมพันธ&/
สCงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x  = 3.75) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCามีความพึง
พอใจในระดับมากทุกข>อตามลําดับได>แกC มีการประชาสัมพันธ&ทางโซเชียลมีเดีย ( x  =3.91) มีการ
ประชาสัมพันธ&ทั่วถึงในสนาม ( x  =3.85) และมีสินค>าโปรโมช่ันของสนาม ( x  =3.50) 

5. คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ในด>านบุคลากรโดยภาพ
รวมอยูCในระดับมาก ( x  =3.89) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข>อ
ตามลําดับได>แกC เจ>าหน>าท่ีการเงินมีความสะดวกชําระเงินอยCางรวดเร็ว ( x =4.00) พนักงานมีความ
ย้ิมแย>มแจCมใสในการให>บริการ ( x  =3.92) เจ>าหน>าท่ีสนามมีคําแนะนํากับลูกค>าท่ีมีความไมCเข>าใจใน
การใช>บริการสนามและดูแลความปลอดภัยภายในสนาม ( x  =3.87) เจ>าหน>าท่ีดูแลความสะดวกใน
ความการโบกรถและดูแลความปลอดภัย ( x  =3.84) และมีเจ>าหน>าท่ีทําความสะอาดมีความ
กระตือรือร>นในการทําความสะอาด ( x  =3.82) 

6. คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม ในด>านกระบวนการ
ให>บริการโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x =3.82) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCามีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกข>อตามลําดับได>แกC อํานวยความสะดวกในการจอดรถ ( x  =4.14) มีการบริการเสื้อเอ๊ืยมกีฬา 
( x =4.10) มีการบริการเคร่ืองด่ืมถึงท่ีอยCางรวดเร็ว ( x =4.00) ความเต็มใจและความพร>อมในการ
บริการของพนักงานต>อนรับ ( x  =3.99) และมีการบริการอาหารอยCางรวดเร็ว ( x =3.46) ความพึง
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พอใจระดับปานกลาง มีความสะดวกการชําระเงินผCานบัตรเครดิต ( x =3.25) คCาเฉลี่ยโดยรวมของผู>
มาใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม  

ในด>านสร>างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( x  =3.96) เม่ือ
พิจารณารายข>อพบวCามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดตามลําดับได>แกC สนามมีแสงสวCางเพียงพอใน
การให>บริการ ( x  =4.21) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากได>แกC มีสิ่งแวดล>อมรอบสนามท่ีดี 
( x  =3.95) มีบรรยากาศท่ีดีในห>องพักรับรองลูกค>า ( x  =3.91) และมีการตกแตCงห>องพักรับรอง
ลูกค>าท่ีสวยงาม ( x =3.78)  

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลเพ่ิมเติม ตามประเด็นตCางๆ ได>ดังน้ี 
 ด านสินค า/ผลิตภัณฑ� จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม มีความพึง
พอใจในปsจจัยด>านสินค>า/ผลิตภัณฑ&โดยภาพรวมอยูCในระดับมากท้ังน้ีอาจเปBนเพราะวCาผู>ใช>บริการ
สนามมีความพึงพอใจในการเลCนฟุตบอลท่ีมีหลังคา ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของศิริวรรณ เสรรีรัตน&
และอมรศักด์ิ บุญเร่ือง (2546) พบวCาผลิตภัณฑ&สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปBน
หรือความต>องการของลูกค>าและต>องการสร>างคุณคCาให>เกิดข้ึน ผู>ประกอบการต>องมีการกําหนดการ
ออกแบบและพัฒนาอยูCตลอดเวลา เพ่ือให>ตรงกับความต>องการของตลาดและลูกค>าแตCละบุคคลอยCาง
พึงพอใจ  

ด านราคา จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม มีความพึงพอใจใน
ปsจจัยด>านราคาโดยภาพรวมอยูCในระดับมากท้ังน้ีอาจเปBนเพราะวCาผู>ใช>บริการสนามมีความพึงพอใจ
คCาบริการ/คCาเชCา สนามฟุตบอล(เล็ก) มีความเหมาะสมรวมถึงคCาบริการ/คCาเชCา สนามฟุตบอล (ใหญC) 
มีความเหมาะสมและราคาคCาบริการของเคร่ืองด่ืม/อาหารมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัย
ของศิริวรรณ เสรีรัตน&และอมรศักด์ิ บุญเร่ือง (2546) พบวCา ราคาเปBนต>นทุนท้ังหมดท่ีลูกค>าต>องจCาย
ในการแลกเปลี่ยนกับสินค>าหรือบริการ ราคาเปBนสิ่งท่ีกําหนดมูลคCาในการแลกเปลี่ยนสินค>าหรือ
บริการในรูปแบบของเงินตราการกําหนดมูลคCาน้ัน จะต>องมีการกําหนดราคาให>เหมาะสม เพราะราคา
เปBนกลไกท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค>าให>เกิดข้ึน  

ด านสถานท่ี/ช�องทางการจําหน�าย จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเต
เด้ียม มีความพึงพอในด>านสถานท่ีโดยภาพรวมอยูCในระดับมากซึ้งสอดคล>องซอดคล>องกับงานวิจัย
ของศิริวรรณ เสรีรัตน&, ปริญ ลักษิตานนท&และ ศุภร เสรีรัตน&, (2541) พบวCา ด>านสถานท่ีให>บริการใน
สCวนแรกคือ การเลือกทําเลท่ีต้ัง (Location) ของธุรกิจบริการมีความสําคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจ
บริการท่ีผู>บริโภคต>องไปรับบริการจากผู>ให>บริการในสถานท่ีท่ีผู>ให>บริการจัดไว>เพราะทําเลท่ีต้ังท่ีเลือก
เปBนตัวกําหนดกลุCมผู>บริโภคท่ีจะเข>ามาให>บริการ ดังน้ัน สถานท่ีให>น้ันจะต>องบริการให>สามารถ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีสุดในการให>บริการตCอกลุCมเป}าหมายได>มากท่ีสุดและรวดเร็ว 

ด านประชาสัมพันธ�/ส�งเสริมการตลาด จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. 
สเตเด้ียม มีความพึงพอในด>านประชาสัมพันธ&/สCงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ซึ่ง
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สอดคล>องกับงานวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน&และอมรศักด์ิ บุญเร่ือง (2546) พบวCา ด>านสCงเสริม
การตลาดเปBนเคร่ืองมือการสื่อสารเพ่ือสร>างความพึงพอใจตCอหรือบริการ เพ่ือให>แนCใจวCาผู>บริโภคท่ี
เปBนกลุCมเป}าหมายเข>าใจ ซึ่งข>อมูลขCาวสารการสCงเสริมการตลาดน้ันมีอิทธิพลตCอทัศนคติและสCงผลให>
เกิดความต>องการในตัวสินค>าหรือบริการ ทําให>ผู>บริโภคม่ันใจวCาผู>ผลิตมีสินค>าหรือบริการท่ีผู>บริโภค
ต>องการ  

ด านบุคลากร จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล ซี.เค. สเตเด้ียม มีความพึงพอใน
ด>านบุคลากรโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ซึ้งสอดคล>องกับงานวิจัยของชัยสมพล ชาวประเสริฐ 
(2546) พบวCา พนักงานผู>ให>บริการเปBนบุคลท่ีต>องพบปะและบริการกับลูกค>าโดยตรงและพนักงานใน
สCวนสนับสนุนก็จะทําหน>าท่ีให>การสนับสนุนในด>านตCางๆ ท่ีจะทําให>การบริการน้ันครบถ>วนอยCาง
สมบูรณ&  

ด านกระบวนการให บริการ จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอ ซี.เค. สเตเด้ียม เอฟซี 
มีความพึงพอในด>านกระบวนการให>บริการโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) พบวCา กระบวนการให>บริการเปBนสCวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสําคัญมาก ต>องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทันสมัยในการทําให> เกิด
กระบวนการท่ีสามารถสCงมอบบริการท่ีมีคุณภาพได> เน่ืองจากการให>บริการโดยท่ัวไปมักจะ
ประกอบด>วยหลายข้ันตอน ได>แกC การต>อนรับ การสอบถามข>อมูลเบ่ืองต>น การให>บริการความ
ต>องการ เปBนต>น ซึ้งในแตCละข้ันตอนต>องประสานงานเช่ือมโยงกันอยCางดีหากมีข้ันตอนใดไมCดีแม>แตC
ข้ันตอนเดียว ยCอมทําให>บริการไมCเปBนไปอยCางประทับใจแกCลูกค>า  

ด านการสร างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลวิจัยพบวCาผู>ใช>บริการสนามฟุตบอล 
ซี.เค. สเตเด้ียม มีความพึงพอในด>านการสร>างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูCใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) พบวCา ลูกค>าจะอาศัย
สิ่งแวดล>อมทางกายภาพเปBนปsยจัยหน่ึงในการเลือกใช>บริการ โดยสิ่งแวดล>อมทางกายภาพประกอบไป
ด>วย ลานจอดรถ ห>องนํ้า ป}ายประชาสัมพันธ& แบบฟอร&มตCางๆ ดังน้ัน สิ่งแวดล>อมทางกายภาพ
สวยงามเพียงใดในการบริการก็จะมีคุณภาพตามไปด>วย  
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ฝXกซ อมกอลฟYในเขต กรุงเทพมหานคร.ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริพงษ& จรัสโรจนกุล (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผู ปกครองนักเรียนท่ีมีต�อการจัดการศึกษา
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เกษตรศาสตร� . ปริญญาวิทยาศาสตร&มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร&การกีฬา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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การศึกษาแนวทางการตลาดของอีสปอร�ตในประเทศไทย 
A Study of E-Sports Marketing Trends in Thailand 

 
ศรัณยู ยงพานิช และป�ยะรัตน& เหรียญปรีชา 

สาขาการจัดการการกีฬา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาแนวทางการตลาดรวมท้ังสภาพความเปBนจริง ท่ีมีตCอ
การตลาดของกีฬาอีสปอร&ตในประเทศไทยซึ่งเปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช>วิธีการสัมภาษณ&เชิงลึก (In-depth Interview) ใช>เคร่ืองมือวิเคราะห&สCวนประสมทางการตลาดแบบ 
4P’s โดยการวิจัยเชิงคุณภาพผู>วิจัยได>ใช>การสัมภาษณ&เชิงลึกกับกลุCมผู>ให>ข>อมูลหลัก จํานวน 4 คน 
ผลการวิจัยพบวCา แนวทางการตลาดของกีฬาอีสปอร&ตในประเทศไทย มีการบริหารจัดการการตลาด
โดยแบCงเปBน 3 สCวน คือ 1) การสร>างภาพลักษณ& 2) การผลิตสินค>าตรงกับความต>องการของแฟนคลับ 
3) สถานท่ีให>บริการได>มาตรฐาน นอกจากน้ันมีนโยบายการต้ังราคาสินค>าและบริการท่ีเหมาะสม 
กําหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ& ท่ีหลากหลายเน>นให>บุคลากรมีความรู> ความสามารถในการ
ให>บริการและมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยูCเสมอ เน>นให>เจ>าหน>าท่ีมีความอCอนน>อมและเน>นการ
จัดสถานท่ีแขCงขันให>สวCาง และทันสมัย  
 ข>อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี กีฬาอีสปอร&ต ควรให>ความสําคัญในการทําการตลาดโดย
มุCงเน>นการมองการพัฒนาโดยการใช>กลยุทธ& 4P’s เข>ามากําหนดกลยุทธ& สินค>าท่ีมีการพัฒนา รวมถึง
ราค า ท่ี เห ม าะสม  ส ถ าน ท่ี มี บ ริก ารส ะด วก  ชC อ งท างก ารสื่ อ ส าร ท่ี ผู> ค น เข> า ถึ ง ได> งC า ย  
การบริการด>วยกิริยา มารยาทตี ลูกค>าได>รับความสะดวกสบายในการใช>บริการ รวมไปถึงสิ่งแวดล>อม
ท่ีดีในการให>บริการสถานท่ีจัดแขCงขัน 
คําสําคญั : แนวทางการตลาด / กีฬาอีสปอร&ต 
 

Abstract 
This research has the objective to study the marketing concept in the fact 

condition towards the E-Sport marketing in Thailand which is the Qualitative Research 
by using the marketing mix (4P’s) for analyzing in the quantitative research, and also 
uses the in-depth –interview with the two key informants in the part of the 
qualitative research. The result found that the E-Sport marketing in Thailand can be 
divided into 3 parts which were 1) To create the image 2) To product the product for 
the fan club’s needs 3) The standardize service place. There’s also have the proper 
pricing policy, the public relation and the personnel behavior.  
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 The suggestion in this research should focus on the marketing priority by 
using 4P’s for setting the strategy.  
Keywords: The marketing guideline / E-Sport 
 
บทนํา 

ประเทศไทยน้ันทีมนักกีฬาท่ีโดCงดังและสร>างช่ือเสียงให>แกCประเทศได>แกC ทีมสโมสร บุรีรัมย& 
ยูไนเต็ด ได>สรุปผลจากการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการธุรกิจ และพัฒนาทีมอยCางจริงจัง ภายใต>
นโยบายของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร สCงผลให>บุรีรัมย& เปBนทีมท่ีได>รับความนิยมสูงสุดในไทย
พรีเมียร&ลีกอยCางรวดเร็ว มีผู>สมัครเข>าเปBนสมาชิก หรือแฟนคลับ มากถึง 65,000 คน มีผู>เข>าชมเกม
การแขCงขัน นัดละไมCน>อยกวCา 10,000 คน เม่ือเปBนเจ>าบ>าน และเม่ือเปBนทีมเยือน จะมีแฟนบอล
ติดตามไปชมไมCน>อยกวCา 1,500 คน อีกท้ังยังเปBนทีมท่ีสร>างสถิติผู>เข>าชมสูงสุดของไทยพรีเมียร&ลีก คือ 
25,000 คน และ สร>างสถิติจาหนCายของท่ีระลึกได>สูงสุด 1,400,000 บาท ภายในวันเดียว คือนัดท่ีเตะ
กับเมืองทองยูไนเต็ด เม่ือวันท่ี กันยายน 2553  

ในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็ได>เร่ิมเกิดกีฬาท่ีมีการแขCงขันชนิดใหมCข้ึนมาเรียกวCา อี
สปอร&ต (E-Sports) น้ีได>มีการจัดแขCงขันเกม League of Legends ซึ่งเปBนเกมท่ีเปBนการแขCงขัน
ระหวCางทีมสองทีม ทีมละห>าคน โดยแตCละคนน้ันควบคุมตัวละครหน่ึงตัวท่ีมีความสามารถท่ีแตกตCาง
กัน คล>าย ๆ กับการเลCนบาสเก็ตบอล โดยการแขCงขันน้ีก็จัดแขCงท่ีสนามบาสเก็ตบอลของทีม NBA ดัง
อยCาง L.A. Lakers ด>วย แตCตCางกันตรงท่ีนอกจากผู>คนจะหลั่งไหลกันเข>ามาเต็มสนามแล>ว ยังมีการชม
จากผู>คนท่ัวโลก 32 ล>านคนผCานถCายทอดสดทางชCองทางโทรทัศน&และออนไลน& เพ่ือชิงรางวัลกวCา 500 
ล>านบาท (เลอทัด, 2557) จากการจัดอันดับของเว็บไซต& E-Sports earning เป�ดเผยวCามูลคCาเงิน
รางวัลรวมท่ีสูงท่ีสุดจากการแขCงขัน อีสปอร&ตน้ันสูงถึง 2,874,407เหรียญสหรัฐฯ หรือกวCา 
96,700,000 บาท ซึ่งมาจากการแขCงขัน The International 2013 และคนท่ีสามารถกวาดรายได>
จากการเข>ารCวมการแขCงขัน อีสปอร&ตไปได>มากท่ีสุดก็คือแจดงจากเกาหลีใต> ท่ีมีรายได>กวCา 503,486 
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 16,900,000 บาท แม>แตCคนท่ีลงแขCงขันแล>วทําเงินได>น>อยท่ีสุด ก็ยังทําเงินได>
ถึง 7,400 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 248,000 บาท  

ในการสร>างทีมกีฬาและการแขCงขัน อีสปอร&ตเกิดข้ึนมากมายในระดับโลก เชCน World 
Cyber Games championship ซึ่งเปรียบได>กับโอลิมป�คของเกม และอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งรายการ
เหลCาน้ีมีผู>เข>ารCวมการแขCงขันเปBนจํานวนมาก รวมไปถึงเงินรางวัลสําหรับผู>ชนะก็มีมูลคCาสูงมากเชCนกัน 
กีฬา อีสปอร&ตกําลังได>รับความนิยมสูงข้ึนในปsจจุบัน เพราะเปBนกีฬาท่ีไมCมีข>อจากัดเร่ืองเพศ วัย ความ
แข็งแกรCง เข>ามาเก่ียวข>อง แตCใช>ทักษะความสามารถทางด>านสมองมากกวCากีฬาท่ัวไปท่ีใช>รCางกายเปBน
หลัก โดยในแตCละเกมก็จะมีการจัดการแขCงขัน (Tournament) ข้ึนมากมายในแตCละปO รางวัลสําหรับ
ผู>ชนะน้ันก็จะเปBนเงินสดมากน>อยข้ึนอยูCกับผู>จัดรายการ ถ>าเปBนรายการใหญC เงินรางวัลรวมก็จะมี
มูลคCาหลายแสนบาท จึงไมCนCาแปลกใจวCา ในปsจจุบันได>มีผู>เข>าแขCงขันกีฬา อีสปอร&ตเพ่ิมข้ึนทุกวัน และ
ยังทําให>เกิดการรวมกลุCม เพ่ือต้ังเปBนทีมกีฬา อีสปอร&ต ลงแขCงขันอยCางจริงจังในหลาย ๆ เกม โดยเกม
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อิเล็กทรอนิกส&ปsจจุบันได>รับความนิยมมากในหลายประเทศ ซึ่งเกมในปsจจุบันตัวเกมมีความนCาสนใจ
และมีความเสมือนจริงมากเทียบเทCาในโลกแหCงความจริง และเกมอิเล็กทรอนิกส&ในปsจจุบันมีการ
เช่ือมตCอกันอยCางกว>างขวางท่ัวโลก อาชีพท่ีเกิดข้ึนมาอาชีพ หน่ึงจากเกม นอกจากคนทาขCาวเก่ียวกับ
เกม บรรยายเกม ทดสอบเกม ฯลฯ น่ันก็คือ นักกีฬา อีสปอร&ตหรือผู>เลCนท่ีมีประสบการณ& มีสังกัด 
แขCงขันเพ่ือสะสมประสบการณ&และเงินรางวัล เหลCา นักกีฬาท่ีอยูCในสังกัดระดับท็อป อันดับต>นๆ ของ
โลกในแตCละเกม นอกจากจะแขCงตามรายการใหญCๆ แล>ว ก็มีเงินเดือนแบบม่ันคงอีกด>วย  

นอกจากน้ีสภาโอลิมป�กแหCงเอเชียได>มีการประกาศนํารCอง E-Sport เปBนกีฬาใหมCเพ่ือทดลอง
การแขCงขันอยCางเปBนทางการในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส& 2018 ณ กรุงจากาตาร&ประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งหากประสบผลสําเร็จก็จะบรรจุเปBนกีฬาอยCางเปBนทางการในมหกรรมกีฬาเอเช่ียนเกมส& 2022 ณ 
มณฑลเจ>อเจียง เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเปBนคร้ังแรก (The Guardian, 2017) 

จากท่ีได>กลCาวมาข>างต>น ผู>วิจัยได>สนใจถึง การเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Sports และจํานวน 
ประชากรท่ีมีแนวโน>ม ในการหันมาเลCนกีฬา E-Sports มากข้ึนโดยเฉพาะแนวทางการทําการตลาดท้ัง 
4 ด>าน (4P’s) ของกีฬาอีสปอร&ตในประเทศไทยท่ีสามารถสร>างเม็ดเงินทางด>านธุรกิจให>แกCธุรกิจ E-
Sports ได>อยCางมากมายและสามารถเปBนแนวทางให>กับกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ได>ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนการตลาดของอีสปอร&ตในประเทศไทย 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง “การศึกษาแนวทางการตลาดของอีสปอร&ตในประเทศไทย” ผู> วิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยใช>ทฤษฎีสCวนประสมทางการตลาดแบบ 4P’s ของแมคคาร&ทธ่ี (McCarthy, 1960) 
ตามกรอบแนวคิดท่ีผู>วิจัยประกอบด>วย ราคา (Price) สถานท่ี (Place) สินค>าและบริการ (Product) 
การสCงเสริมการตลาด (Promotion) เปBนตัวแปรตาม 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี เปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยใช>
แบบสัมภาษณ&ท่ีผู>วิจัยสร>างข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีสCวนประสมทางการตลาดแบบ 4P’s (McCarthy, 
1960) ประกอบด>วย ผลิตภัณฑ& (Product) ราคา (Price) สถานท่ีให>บริการและชCองทางการจัด
จําหนCาย (Place) การสCงเสริมการตลาด (Promotion) 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาการศึกษา แนวทางการตลาดของกีฬาอีสปอร&ตในประเทศไทย 
ประกอบไปด>วย 1) นายกสมาคมไทยอีสปอร&ต 2) ผู>เช่ียวชาญด>านกีฬาอีสปอร&ต 3) ผู>ประกอบการใน
ธุรกิจอีสปอร&ต 
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 กลุ�มตัวอย�าง 
กลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการศึกษาแนวทางการตลาดของอีสปอร&ตในประเทศไทย คือผู>ท่ีมีความรู> 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ&ในวงการอีสปอร&ตในประเทศไทย อยCางน>อย 3 ปO ประกอบไปด>วย  
  1) นายกสมาคมไทยอีสปอร&ต   1  คน 
  2) ผู>เช่ียวชาญด>านกีฬาอีสปอร&ต   2 คน 
  3) ผู>ประกอบการในธุรกิจอีสปอร&ต 1  คน 

 รวม     4 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บข>อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คร้ังน้ีผู>วิจัย ได>ดําเนินการโดยการ

สัมภาษณ&เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุCมผู>ให>ข>อมูลหลักโดยนําข>อมูลท่ีได>จากการศึกษา
เอกสารมาจัดทําเปBนกรอบในการสัมภาษณ&และสร>างเปBนแบบสัมภาษณ&เชิงลึก โดยได>ประยุกต&แนวคิด
ทฤษฎีสCวนประสมการการตลาดบริการแบบ 4P’s ของแมคคาร&ทธ่ี (McCarthy, 1960) ตามกรอบ
แนวคิดท่ีผู> วิจัยประกอบด>วย ราคา (Price) สถานท่ี (Place) สินค>าและบริการ (Product) การ
สCงเสริมการตลาด (Promotion) โดยแบบสัมภาษณ&เชิงลึกประกอบด>วย 3 สCวน ดังน้ี 

ส�วนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู>สัมภาษณ& เชCน ช่ือ วุฒิการศึกษา ตําแหนCงทางการงาน ใน
ปsจจุบันตําแหนCงปsจจุบัน ประสบการณ&ในการเข>ารับบริการ รวมท้ัง วัน เวลา และสถานท่ีท่ีผู>วิจัยได>
ทําการสัมภาษณ&  

ส�วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ&เชิงลึกท่ีเก่ียวกับแนวทางการตลาดของกีฬาอีสปอร&ตในประเทศไทย 
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารการตลาดแบบ 4P’s ประกอบด>วย 

1) สินค>าและบริการ  
2) ราคา 
3) สถานท่ี 

4) การสCงเสริมการตลาด 
ส�วนท่ี 3 ข>อเสนอแนะในการทําการตลาดของกีฬาอีสปอร&ตในประเทศไทย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการตลาดแนวทางการตลาดของอีสปอร&ตในประเทศไทย  
1) ด านผลิตภัณฑ�และบริการ (Product) 

 ในด>านผลิตภัณฑ&และบริการซึ่งเปBนปsจจัยสําคัญในการสร>างรายได>ให>กับกีฬาอีสปอร&ตใน
ประเทศไทย 
 นายกสมาคมไทยอรสปอร&ตมีความเห็นวCาสมาคมไทยอีสปอร&ตมีการบริหารจัดการสินค>าและ
บริการของสมาคมได>แกC ช่ือเสียง ภาพลักษณ&ของนักกีฬาท่ีจะนําเสนอตCอสังคม สื่อมวลชน สถานท่ี
สาธารณะ โซเชียลมีเดีย ให>เปBนไปในทิศทางท่ีดีและถูกต>อง โดยจะต>องไมCไปยุCงเก่ียวกับ การพนันและ
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สิ่งท่ีเปBนอบายมุข สิ่งเสพย&ติดตCางๆซึ่งเปBนแบบอยCางท่ีไมCดีตCอเยาวชน และยังเปBนการแสดงให>ผู>ท่ีมี
อํานาจทางการกีฬามองเห็นวCา นักกีฬาหรือบุคคลท่ีอยูCในแวดวงกีฬาอีสปอร&ตเปBนกลุCมคนท่ีติดเกม 
เปBนแหลCงม่ัวสุมของสิ่งอบายมุขตCาง ๆ ซึ่งสอดคล>องกับ พิบูล ทีปะปาล (2546) ได>ให>ความหมายวCา 
ผลิตภัณฑ& หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอแกCตลาดเพ่ือให>ตลาด เกิดความสนใจและมีความต>องการอยากจะ
เปBนของเจ>าของการใช>หรือการบริโภค 

นอกจากน้ีนายกสมาคมไทยอีสปอร&ต ยังได>บอกถึงการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข>ามารCวมงานหรือ
มีสCวนรCวมในสมาคม ไทยอีสปอร&ต โดยทางสมาคม ไทยอีสปอร&ตจะเลือกเอาบุคคลท่ีมีความถนัด
ทางด>านตCางๆแตCมีความสนใจในเร่ืองของกีฬา อีสปอร&ตเหมือนกันเพ่ือเปBนการชCวยเหลือกันในด>าน
ตCาง ๆ ท่ีทางสมาคมยังขาดความชํานาญในด>านน้ัน ๆ เชCน แพทย& ผู>เช่ียวชาญด>านระบบซอฟแวร& 
สื่อมวลชน ผู>เช่ียวชาญด>านกฎหมาย ซึ่งสอดคล>องกับธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) ได>ให>
ความหมายของปsจจัยด>านผลิตภัณฑ& คือสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีถูกนําเสนอสูCตลาด เพ่ือตอบสนองความ
ต>องการของลูกค>าและสร>างคุณคCา (Value) และสนองความต>องการของลูกค>าให>เกิดความพึงพอใจให>
เกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑ& ท่ีเสนอขายแกCลูกค>าต>องมีคุณประโยชน&หลัก (Core Benefit) ต>องเปBน
ผลิตภัณฑ&ท่ีลูกค>าคาดหวัง (Expected Produce) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) 
รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ&ท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) เพ่ือความสามารถในการแขCงขันใน
อนาคต ผลิตภัณฑ&ท่ีนําเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมCมีตัวตนก็ได> ผลิตภัณฑ&จึงประกอบด>วยสินค>า 
บริการ ความคิด สถานท่ี องค&กร หรือบุคคล 

นอกจากน้ัน ผู>เช่ียวชาญด>านกีฬาอีสปอร&ต พบวCา มีการบริหารจัดการสินค>าและบริการของ
บริษัท ได>แกCช่ือเสียง ภาพลักษณ&ของนักกีฬาในด>านของการนําเสนอภาพลักษณ&ท่ีดีตCอ สังคม เยาวชน 
สื่อมวลชน โดยมุCงเน>นในเร่ืองของการแตCงกายให>ถูกระเบียบเหมาะสมกับกาลเทศะในการแขCงขันอี
สปอร&ต เพ่ือเปBนการให>เกียรติแกC กรรมการ ผู>ชม ผู>เข>ารCวมแขCงขันรวมไปถึงสถานท่ีแขCงขัน ซึ่งตรงน้ี
จะเปBนการสร>างภาพลักษณ&ให>แกCตัวนักกีฬาและองค&กร ซึ่งสอดคล>องกับ พิบูล ทีปะปาล (2546) ได>
ให>ความหมายวCา ผลิตภัณฑ& หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอแกCตลาดเพ่ือให>ตลาด เกิดความสนใจและมีความ
ต>องการอยากจะเปBนของเจ>าของการใช>หรือการบริโภค 

ผู>เช่ียวชาญด>านกีฬาอีสปอร&ต ได>กลCาวถึง การสร>างกลุCมบุคคลต>นแบบเพ่ือเปBนแบบอยCางท่ีดี
ให>กับเยาวชนรุCนหลังได>มีการใช>ชีวิตท่ีดีไมCหันไปยุCงเก่ียวกับยาเสพติดและเปBนการใช>เวลาวCางให>เกิด
ประโยชน& ซึ่งสอดคล>องกับสุดาพร กณฑลบุตร (2552) ได>กลCาววCา ผลิตภัณฑ& หมายถึง สินค>าและ
บริการท่ีกิจการนําเสนอตCอผู>บริโภคหรือลูกค>า นับเปBนปsจจัยสําคัญท่ีมองเห็นได>ชัดเจน เปBนรูปธรรม
และจับต>องได>  

อีกท้ัง ผู>ประกอบการด>าน อีสปอร&ต ยังกลCาวถึง หลักการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข>ามาทํางาน
ในองค&กรท่ีจะเลือกบุคคลท่ีมี Passion เก่ียวกับการเลCนกีฬาอีสปอร&ตเหมือนกัน โดยจะต>องมีความรู>ท่ี
เหมือนกันหรือมากกวCาลูกค>าเพ่ือท่ีจะคอยตอบหรือแก>ไขปsญหาให>กับลูกค>าได>ในเวลาท่ีลูกค>ามีปsญหา
หรือต>องการความชCวยเหลือ แตCหากวCาไมCถนัดเก่ียวกับเกม ก็จะจัดหาแผนกหรือฝ�ายงานท่ีไมCต>องใช>
ความถนัดทางด>านเกมมากนัก เชCนการจัดให>ไปทํางานเก่ียวกับฝ�ายการเงิน ฝ�ายการตลาด หรือ
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พนักงานท่ัวไป ซึ่งสอดคล>องกับ สุมนา อยูCโพธ์ิ (2540) บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) 
เปBนการคัดเลือก (Selection) การฝuกอบรม (Training) และการจูงใจ (Motivation) เพ่ือเปBนการ
สร>างความพึงพอใจให>กับลูกค>าได>แตกตCางเหนือคูCแขCงขันเปBนอยCางมาก 

2) ด านราคา (Price) 
นายกสมาคม ไทยอีสปอร&ต ได>กลCาวไว>วCา ในวงการกีฬาอีสปอร&ตของตCางประเทศมีเงิน

หมุนเวียนอยูCปOละมหาศาลนับต้ังแตCเงินรางวัลการแขCงขันไมCวCาจะเปBนเงินจากการถCายทอดสด เงินจาก
สปอนเซอร&ในการจัดการแขCงขันของแตCละรายการ เงินจากการขายอุปกรณ&ในการเลCนเกมหรือเงินท่ี
ใช>เงินท่ีในการจัดอีเวนท& ซึ่งสอดคล>องกับ วิทวัส รุCงเรืองผล (2546: 150) กลCาววCา ราคา (Price) 
หมายถึง มูลคCา ของผลิตภัณฑ& หรือบริการท่ีแสดงออกมาในรูปหนCวยเงิน หรือหนCวยการแลกเปลี่ยน
อ่ืน ๆ โดยคําวCา มูลคCา (Value) น้ัน นักการตลาดให>ความหมายวCา คือ ความสามารถของผลิตภัณฑ&
หน่ึง ในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ&อ่ืน 

นอกจากน้ี จากบทสัมภาษณ&ของนายกสมาคม ไทยอีสปอร&ต ได>กลCาวเก่ียวกับรายได>ของ อี
สปอร&ตในไทยท่ีสCวนมากจะทํารายได>จากการเปBนผู>รับเหมาจัดรายการแขCงขัน ซึ่งสอดคล>องกับ สุรชัย 
อมรสิงห& (2547) ราคา เปBนสิ่งท่ีคCอนข>างสําคัญในการตลาด การต้ังราคาในท่ีน้ีจะเปBนการต้ังราคาให>
เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ&และกลุCมเป}าหมาย ย่ิงไปกวCาน้ันหากราคาและรูปลักษณ&สินค>าไมCเข>ากัน ลูกค>า
ก็จะเกิดความข>องใจและอาจจะกังวลท่ีจะซื้อ เพราะราคา คือ ตัวบCงบอกภาพลักษณ&ของสินค>าท่ี
สําคัญท่ีสุด  

นอกจากน้ีจากบทสัมภาษณ&ของประกอบการด>านกีฬาอีสปอร&ต ได>กลCาวเก่ียวกับด>านของ
ราคาซึ่งเปBนในสCวนของ เงินรางวัลในการแขCงขันในอดีตน้ันจะต>องให>เกิดความเหมาะสมเน่ืองจากใน
อดีตเงินรางวัลในการแขCงขันคCอนข>างน>อยมากซึ่งไมCเหมาะสมและไมCคุ>มคCากับตัวนักกีฬาสําหรับการ
แขCงขันในรายการตCาง ๆ และนอกจากน้ีจากบทสัมภาษณ&ของผู>เช่ียวชาญด>านกีฬา อีสปอร&ตได>
กลCาวถึงความเหมาะสมสําหรับนักกีฬาผู>เข>ารCวมแขCงขันในมุมมองของตนเองซึ่งจะมีความคุ>มคCากับการ
มาแขCงขันของนักกีฬาท่ีลงแขCงขัน ซึ่งสอดคล>องกับ สุรชัย อมรสิงห& (2547) ราคา เปBนสิ่งท่ีคCอนข>าง
สําคัญในการตลาด การต้ังราคาในท่ีน้ีจะเปBนการต้ังราคาให>เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ&และกลุCมเป}าหมาย 
ย่ิงไปกวCาน้ันหากราคาและรูปลักษณ&สินค>าไมCเข>ากัน ลูกค>าก็จะเกิดความข>องใจและอาจจะกังวลท่ีจะ
ซื้อ เพราะราคา คือ ตัวบCงบอกภาพลักษณ&ของสินค>าท่ีสําคัญท่ีสุด 
 3) ด านสถานท่ีให บริการและช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) 

การพิจารณาด>านสถานท่ี ทางสมาคม ไทยอีสปอร&ตจะเน>นเร่ืองของสถานท่ีในการจัดการ
แขCงขันซึ่งการเลือกสถานท่ีจัดแขCงขันน้ันจะต>องคํานึงถึงองค&ประกอบหลาย ๆ ด>าน ไมCวCาจะเปBน ความ
กว>างของสนามแขCงขันสําหรับการรองรับผู>เข>าชม ความสะดวกในการเดินทางท่ีจะต>องเดินทางได>งCาย
และสะดวกของผู>ชมและนักกีฬา ซึ่งสอดคล>องกับ สันติวงษ& (2538: 55) ชCองทางการจําหนCาย 
กลCาวคือ ผลิตภัณฑ&ที่ดีหากไมCสามารถไปถึงทันเวลาและในสถานท่ีที่ซึ่งมีความต>องการแล>ว ผลิตภัณฑ&
น้ัน ๆ ก็จะไร>ความหมาย ดังน้ัน ในด>านของสถานท่ีจึงต>องมีการพิจารณาถึงสถานท่ี เวลา และบุคคลท่ี
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สินค>าและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายให>โดยปกติการเคลื่อนตัวของสินค>าและบริการ ไมCดําเนินไป
ได>ดีด>วยตนเอง ธุรกิจจึงจะต>องทําการเลือกวCาจะใช>ชCองทางการจําหนCายแบบใด 

ในสCวนของชCองการจัดจําหนCาย ทางนายกสมาคม ไทยอีสปอร&ต กลCาวถึง ชCองทางของการรับ
สมัครนักกีฬาท่ีจะทําการลงแขCงขันกีฬา อีสปอร&ต ท่ีจะมีการเก็บคCาสมัครจากนักกีฬาในราคาสูง ๆ 
เพ่ือสร>างคุณคCาให>กับรายการแขCงขัน แตCจะมีการสCงคืนให>กับนักกีฬาในทุก ๆ แมทเพ่ือเปBนการ
ปลอบใจนักนักกีฬาท่ีแพ>การแขCงขัน ซึ่งสอดคล>องกับ เลิฟล�อคและคณะ (Lovelock and Others, 
2002) กลCาววCา การจัดจําหนCาย คือ การสCงมอบสินค>าไปสูCลูกค>า เปBนการตัดสินใจเก่ียวกับสถานท่ีและ
เวลา ในการสCงมอบ วิธีการและชCองทางการจัดจําหนCาย การนําสCงอาจจะใช>ตัวแทนจําหนCายหรือ
ชCองทาง การจัดจําหนCายอิเล็คทรอนิคส& (หรือท้ังสองทาง) ข้ึนอยูCกับความเหมาะสมของการบริการ 

ในด>านของ ผลการสัมภาษณ&ของผู> เช่ียวชาญและผู>ประกอบการด>านกีฬาอีสปอร&ต มี
ความเห็นตรงกันในมุมมองของสถานท่ีในการจัดการแขCงขัน กีฬาอีสปอร&ต จะต>องย่ิงใหญC ดูโลCงมี
ความโปรCงใส สบายตา ไมCเสี่ยงตCอการโกงของนักกีฬาท่ีเข>ารCวมแขCงขัน ซึ่งสอดคล>องกับ เลิฟล�อคและ
คณะ (Lovelock and Others, 2002) กลCาววCา การจัดจําหนCาย คือ การสCงมอบสินค>าไปสูCลูกค>า เปBน
การตัดสินใจเก่ียวกับสถานท่ีและเวลา ในการสCงมอบ วิธีการและชCองทางการจัดจําหนCาย การนําสCง
อาจจะใช>ตัวแทนจําหนCายหรือชCองทาง การจัดจําหนCายอิเล็คทรอนิคส& (หรือท้ังสองทาง) ข้ึนอยูCกับ
ความเหมาะสมของการบริการ 

4) ด านการส�งเสริมการตลาด (Promotion) 
สมาคมไทยอีสปอร&ต มีวิธีทําการประชาสัมพันธ&โดยมีการจัดการแขCงขันกีฬาอีสปอร&ตข้ึนตาม

สถานท่ีสําคัญตCาง ๆ ท่ีประชาชนมักจะอยูCกันเปBนชุมชนหรือแหลCงชุมชน ห>างสรรพสินค>าช้ันนํา เชCน 
พันทิป ซึ่งทางสมาคมได>มีการจัดต้ัง พันทิป อีสปอร&ต อารีนCา (Pantip E-Sport Arena) ซึ่งเปBน
สถานท่ีจัดการแขCงขันอีสปอร&ตท่ีได>มาตรฐานและเปBนสถานท่ีสําหรับผู>คนท่ีให>ความสนใจเร่ือง
เทคโนโลยี และไอที มักจะแวะเวียนเข>ามาใช>บริการอยูCเสมอ สมาคมฯจึงมองวCากลุCมลูกค>าท่ีเข>ามา
แวะเวียนและสนใจเร่ืองของไอทีและเทคโนโลยีอยูCแล>วจะเปBนฐานสําคัญให>กับกีฬาอีสปอร&ตในการผัน
ตัวเองมาเปBนแฟนคลับหรือรวมถึงนักกีฬาอีสปอร&ตในอนาคต ซึ่งสอดคล>องกับ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป{ 
(2547) การสCงเสริมการตลาดคือ การกําหนด แนวทางการสื่อสารไปยังลูกค>ากลุCมเป}าหมาย เก่ียวกับ
สินค>าและบริการ ราคา ข>อมูลอ่ืน ๆ ของสินค>าและบริการ ให>เกิดการตัดสินใจซื้อสินค>าและบริการ
ด>วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ& การสCงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และพนักงานขาย 

อีกท้ัง นายกสมาคมฯ ได>กลCาวถึงการประชาสัมพันธ&กีฬาอีสปอร&ตผCานชมรมกีฬาอีสปอร&ตใน
มหาวิทยาลัยตCาง ๆ เพ่ือเปBนการผลักดันและเฟ}นหานักกีฬาเพ่ือเปBนตัวแทนนักกีฬาอีสปอร&ตของ
ประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล>องกับ เสรี วงษ&มณฑา (2542) การสCงเสริมการตลาด หมายถึง เปBน
การใช>ความพยายามจูงใจให>เกิดความชอบในตราสินค>า และเกิดพฤติกรรมอยCางถูกต>อง 

นอกจากน้ัน ผู>เช่ียวชาญด>านกีฬาอีสปอร&ต ได>ให>ความเห็นเร่ืองการประชาสัมพันธ&ในอีก
มุมมองหน่ึง คือ การทําสิ่งท่ีไมCถูกต>องหรือไมCถูกวิธีให>ถูกต>องตามวัตถุประสงค&ของสมาคมไทย อี
สปอร&ต โดยลําดับแรกการจัดการแขCงขันต>องให>ความยุติธรรมตCอผู> เลCน (Users) ซึ่ งในการ
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ประชาสัมพันธ&แตCละคร้ังน้ันจะต>องประชาสัมพันธ&ผCานสื่อออนไลน&ชCองทางตCางๆท่ีสามารถเข>าถึงผู>เลCน 
(Users) ให>ได>มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล>องกับ พงศา นวมครุฑ (2544) การสCงเสริมการตลาดเปBนการ
ติดตCอสื่อสาร กับผู>บริโภคในด>านข>อมูลขCาวสาร เพ่ือสร>างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ เปBนการสCงเสริมการขาย
ด>วย 
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การวิเคราะห�และออกแบบจําลองฐานความรู คําศัพท�เว็บไซต�  
HTML และ CSS โดยวิธีออนโทโลยี  

Analysis and Design of HTML and CSS Language  
Knowledge Base by Ontology 

 
ขวัญวรา  โพธิวาระ, สังข&สินธุ กล่ําสกุล 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือพัฒนาออนโทโลยี (Ontology) เชิงสัมพันธ& วิเคราะห&และออก
แบบจําลองฐานความรู>คําศัพท&เว็บไซต& HTML และ CSS โดยวิธีออนโทโลยี ด>วยวิธีการวิเคราะห&
เน้ือหาจาก เว็บไซต& www.w3shool.com ผลของกระบวนการทํางานของข>อมูลออนโทโลยี ซึ่งจะ
ประกอบด>วย คําศัพท& HTML และ CSS ท้ังหมด 39 คลาส เชCน คลาสพ้ืนหลัง (Background)  คลาส
ตาราง (Table) คลาสรูปภาพ (Image) คลาสเช่ือมโยงข>อมูล (Link) คลาสหัวข>อเร่ือง (Heading) 
คลาสป}อนข>อมูลเข>า (Input) คลาสเส>น (Border) คลาสขอบ (Margin) คลาสข>อความ (Text) คลาส
ตําแหนCง (Position) คลาสเส>นรูปภาพ (Border-Image) คลาสหนCวย (Unit) คลาสสี (Color) คลาส
ประเภท (Entity) โดยจะกําหนดเปBนชนิด String ตาม Domain ของ คลาส Formatting ฯลฯ  

ผลการประเมินออนโทโลยีพบวCา กระบวนการพัฒนามีความเหมาะสมท้ัง 5 ด>าน ได>แกC 
กระบวนการระบุนิยามขอบเขตและวัตถุประสงค&ของการพัฒนา (คCาคะแนน = 0.83) กระบวนการ
กําหนด แนวคิด/คลาส (คCาคะแนน = 0.88) กระบวนการกําหนดคุณสมบัติของคลาส (คCาคะแนน = 
0.76)  กระบวนการ สร>างตัวอยCางข>อมูลหรือตัวแทน (คCาคะแนน = 0.84) และการประยุกต&เพ่ือ
นําไปใช>และแนวทางการพัฒนาออนโทโลยี (คCาคะแนน = 1.00)   
คําสําคัญ : ออนโทโลยี, HTML , CSS 
 

Abstract 
This research aims to analyze and design the knowledge base of HTM and 

CSS language using the ontology method. The contents used in analysis are from 
www.w3School.com. The research has resulted in a semantic ontology of knowledge 
domain of HTML and CSS which consists of 39 classes for example: Background, 
Table ,Image ,Link ,Heading, Input ,Border, Margin, ,Text, Position, Border-Image, Unit , 
Color , Entity. 

The ontology evaluation found that the overall ontology development 
process was appropriated in 5 processes: Definition, scope, and purpose of 
development (score = 0.83), Definition of concepts/classes (score = 0.88), Definition 
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of properties (score =0.76), Definition of instances (score = 0.84), and Application and 
the ontology development approach in the future (score = 1.00). 
Keywords: Ontology, HTML, CSS 
 
บทนํา 

ออนโทโลยีน้ัน เปBนการนิยามหรือเปBนคําจํากัดความในเร่ืองท่ีเราสนใจซึ่งจะประกอบด>วย
ของเน้ือหาและรายละเอียดตCาง ๆ ท่ีอธิบายความหมายของคําศัพท&น้ันหรือแนวคิด คุณลักษณะ และ
รวมถึงความสัมพันธ&ของคําศัพท&เหลCาน้ัน เพ่ือให>คอมพิวเตอร&และมนุษย&ท่ัวไปสามารถเข>าใจ
ความหมายของสิ่งน้ัน ๆ ได>เหมือนกันรวมอีกท้ังยังเปBนการกําจัดปsญหาความขัดแย>งกันในเชิง
ความหมายของข>อมูล (Gruber, 1993; Uschold & Gruninger, 1996; Arch-int, 2012; Butdisuwan, 
2013) บทบาทท่ีสําคัญของคําวCา ออนโทโลยีน้ัน ก็คือ การอธิบายเชิงความหมาย ความสัมพันธ& เพ่ือ
สร>างความเข>าใจรCวมกันในขอบเขตความรู>เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให>เกิดความสอดคล>องตรงกันโดยใช>
แนวคิดเดียวกัน เพ่ือลดความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคําศัพท&ท่ีคลุมเครือ (Uschold & Gruninger, 
1996) ท้ังยังให>ความสนับสนุนการแลกเปลี่ยน การเรียกดู และค>นคืนสารสนเทศ (Hunter, 2001; 
Fensel, 2004) อีกท้ังยังมีความสําคัญตCอการพัฒนาระบบฐานความรู> และชCวยให>การสืบค>นหาข>อมูล
คําศัพท&ที่มีความหมายเหมือนกันแตCใช>ตCางกันได>อีกด>วย  
 จากการท่ีผู>วิจัย สอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บเพจ รหัสวิชา BC 231 น้ัน 
สCวนมากจะพบเจอปsญหาบCอยท่ีสุด คือ ไมCสามารถเข>าใจภาพรวมของเน้ือหา วิชา การจะเรียนรู>ได>
อยCางรู>เร่ืองน้ันจําเปBนต>องเข>าใจคอนเซ็ป (Concept) ของกระบวนการแตCละข้ัน ตอน ท่ีเราต>องการ
จะค>นหา เราจึงจะสามารถนําเน้ือหารายละเอียดตCาง ๆ น้ันมาเติมลงในภาพ รวมแตCละสCวนได> ถ>าหาก
ไมCมีโครงสร>างท่ีแบCงแยกชัดเจนอาจจะเกิดการท่ี Element ถูกนําไปวางไมCตรงกับ Tab Image ก็
เปBนได> หรือไมCสามารถเข>าใจความหมายคําศัพท& HTML และ CSS ได>อยCางถูกต>อง อยCางเชCนคําวCา  
Class คืออะไร สCวนประกอบของ Sub Class มีอะไรบ>าง แอททริบิวต& (Attribute) คือสCวนใด เวห&ลู 
(Value) เขียนอยCางไร และ Element มีวิธีการเขียนอยCางไรบ>าง เปรียบ เสมือน คําศัพท& Image ควร
จะมีโครงสร>างท่ีสามารถอธิบายไว> ชัดเจนได>วCา สCวนไหน คือ Class, Attribute, Value, และ 
Element แล>วเม่ือมีรายละเอียดตCาง ๆ มาจัดวางก็จะเกิดความสัมพันธ&ของคําศัพท&เหลCาน้ันได>อยCาง
เข>าใจงCาย รวมอีกท้ังยังสามารถแก>ปsญหาในเร่ืองการค>นหาคําศัพท&เชิงความสัมพันธ&ได>  

ดังน้ัน ผู>วิจัยได>เล็งเห็นถึงความสําคัญของปsญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีแนวคิดเพ่ือจะวิเคราะห&และ
ออกแบบจําลองฐานความรู>คําศัพท&เว็บไซต&โดยวิธีออนโทโลยี (Ontology) โดยนําคํา ศัพท&มาจาก 
www.w3school.com มาประยุกต&ใช> เพ่ือเปBนอีกทางเลือก สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมและพัฒนางานบนเว็บ (BC 321) ท่ี ยังไมC เข>าใจเก่ียวกับคําศัพท&และ
ความสัมพันธ& เพ่ือให>เกิดประโยชน&กับนักศึกษา ในการเรียกใช>งาน  คร้ังในกรณีศึกษาเกิดข้ึนเปBนการ
ชCวยแสดงวิธีการข้ันตอนตCาง ๆ ให>มีความถูกต>องทันสมัยย่ิงข้ึนการใช>งาน 
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วัตถุประสงค�การวิจัย (Objective) 
เพ่ือสร>างแบบจําลองและข้ันตอนวิธีในการวางแผนฐานความรู>คําศัพท&เว็บไซต& HTML และ 

CSS โดยวิธีออนโทโลยี (Ontology) สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมและ
พัฒนางานบนเว็บ (BC 321)  

 
ออนโทโลยี (Ontology) 
 ผศ.บุญญลักษณ& ตํานานจิตร (2557:2) ออนโทโลยีเปBนการนิยามหรือกําหนดรูปแบบ
โครงสร>างของสิ่งท่ีเราสนใจให>มีความหมายตามขอบเขตขององค&ความรู>ซึ่งออนโทโลยี น้ีได>ถูกกลCาวถึง
ในหลายองค&กรโดยเฉพาะในกลุCมนักปsญญาประดิษฐ&น้ันมีการใช>งานมานานแล>ว การนิยามรูปแบบ
แนวคิดของโครงสร>างฐานข>อมูล ออนโทโลยี เปBนเทคโนโลยีทางด>านการพัฒนาภาษาเชิงความหมาย
สมัยใหมCโดยใช>เปBนภาษาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร&สามารถตีความหมายและทําตามคําสั่ง ลักษณะของ
ออนโทโลยี คือโครงสร>างลําดับช้ัน (ให>นึกถึง tree) ท่ีใช>ในการจําแนกกลุCมของวัตถุหรือจัดการฐาน 
ความรู>และถูกนํามาประยุกต&ใช>กับงานระบบตCาง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนบนเว็บไซต&เชิงความหมายเพ่ือชCวยใน
การจัดเก็บข>อมูล และค>นคว>าหาความรู>และการแลกเปลี่ยน เพ่ือนําไปใช>ในชีวิตประจําวันได> 
 

 องค�ประกอบหลักของออนโทโลยี  (Ontology) 
 บุญญลักษณ& ตํานานจิตร (2557: 4) ออนโทโลยีเปBนการแสดงโครงสร>างของแนวความคิด ท่ี
บรรยายของขอบเขตองค&ความรู>ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งประกอบไปด>วยการนิยามความหมายหรือ
แนวคิด (Concepts) ซึ่งเปBนพ้ืนฐานสําคัญในการสร>างฐานความรู> โดยแนวคิดเหลCาน้ีจัดเรียงอยูCใน
ลําดับช้ันของการถCายทอดความสัมพันธ& ซึ่งสามารถสรุปได>ดังน้ี 1. แนวคิด (Concepts) คือ ขอบเขต
ของความรู>ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและสามารถอธิบายรายละเอียดได> เชCน ID, Class, Attribute, Value, 
Description เปBนต>น 2. คุณสมบัติ (Properties) คือ คุณสมบัติตCาง ๆ สามารถนํามาอธิบาย
รายละเอียดของแนวความคิดของออนโทโลยี 3.ความสัมพันธ& (Relationship)  คือ รูปแบบการแสดง
ความสัมพันธ&ระหวCางแนวความคิด  
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 การวิเคราะห&และออกแบบจําลองฐานความรู>คําศัพท&เว็บไซต& HTML และ CSS โดยวิธีออน
โทโลยี (Ontology) โดยนําคําศัพท&จากเว็บไซต& W3School มาประยุกต&ใช> เพ่ือให>การจัดเก็บข>อมูลมี
ประสิทธิภาพอยCางสูงสุด และเกิดความผิดพลาดน>อยท่ีสุด จึงได>ดําเนินงานออกเปBน 3 ข้ันตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาและวิเคราะห&ข>อมูลเก่ียวกับฐานความรู>ระบบออนโทโลยี (Ontology) 

การวิเคราะห&และออกแบบจําลองฐานความรู>คําศัพท&เว็บไซต& HTML และ CSS โดยวิธี
ออนโทโลยีน้ัน เปBนการนําเสนอวิธีการรวบรวมข>อมูลคําศัพท& HTML และ CSS โดยกCอนการรวบรวม
ข>อมูล ผู>วิจัยได>ศึกษาและสร>างกระบวนการค>นหาข>อมูลโดยผCานเว็บไซต& w3schools ท้ังในเร่ืองของ
ข>อมูลท่ีเปBนภาษา HTML และ CSS เก่ียวกับวิธีการเขียนของ Element โดยเรียงลําดับจาก Class ไป
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ยัง Subclass ตCางๆทางด>านการอธิบาย และความสัมพันธ& ท้ังน้ีการเข>าถึงข>อมูลจากแหลCงข>อมูลจะถูก
รวบรวมและนําเสนอข>อมูลในโปรแกรม Protégé Version 4.3 ท่ีทํางานรCวมกับ โปรแกรม Fuseki 
Version 2.0.0 ซึ่งต>องการผลลัพธ&ผCานทางการออกแบบจําลองระบบออนโทโลยีแบบจําลองข้ึนเพียง
ระบบเดียว ท้ังน้ีเพ่ือให>ได>ข>อมูลท่ีครอบคลุมและเน้ือหาครบถ>วน จึงได>อธิบายการจัดหมวดหมูCข>อมูล
ของคําศัพท& HTML และ CSS เปBนหมวดหลักได>ดังตCอไปน้ี 

1.1 ข>อมูลท่ีเก่ียวกับรายละเอียดทางด>านโครงสร>างของ HTML และ CSS เชCน รหัสคํา 
ศัพท& (ID) หมวดหมูCคําศัพท& (Class) คุณลักษณะคําศัพท& (Attribute) คCาของคําศัพท& (Value) และ
คําอธิบายของกลุCมคําศัพท& 

1.2. ข>อมูลการจัดหมวดหมูCในการเรียบเรียงคําศัพท&เพ่ือนําคําศัพท&ไปใช>ในการเช่ือมโยง
ฐานความรู>ข>อมูลในโปรแกรม Protégé Version 4.3 คําศัพท& HTML และ CSS มีสCวนเก่ียวข>อง
สามารถนําไปสร>างเว็บไซต&ได>ซึ่งประกอบด>วย กลุCมคําศัพท& โครงสร>างคําศัพท&ความสัมพันธ&ของกลุCม
คําศัพท& และคําอธิบายวิธีการเขียน Element 

2. การกําหนดขอบเขตความรู>และแนวทางของออนโทโลยี 
การวิเคราะห&และออกแบบจําลองฐานความรู> คําศัพท& เว็บไซต&โดยวิธีออนโทโลยี 

(Ontology) โดยกําหนดโดเมนของ Ontology ครอบคลุมข>อมูลของคําศัพท& HTML และ CSS ท้ังน้ี
คลาสท้ัง 39 คลาสถูกกําหนดให>เปBนคลาสหลักหรือท่ีเรียกวCาเปBนคลาสแมC (Super Class) ของ ออน
โทโลยีคําศัพท& HTML และ CSS นอกจากน้ีเม่ือกําหนดคลาสหลักซึ่งเปBนกลุCมข>อ มูลจําเปBนท่ีจะต>อง
กําหนดคลาสยCอย (Sub Class) โดยแตCละคลาสจะมีกลุCมคําศัพท&และวิธีการเขียน Element 

3. ออกแบบข้ันตอนการทํางานของ Ontology และ Data Flow Diagram 
จากการรวบรวมข>อมูลตามความต>องการแล>ว จากน้ันผู> วิจัยได>ทําการเร่ิมออกแบบ

ฐานความรู>คําศัพท&เว็บไซต& HTML และ CSS โดยใช>ซอฟต&แวร&ของโปรแกรมการพัฒนาออนโทโลยี 
(Protégé version 4.3) และโปรแกรมสําหรับเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร& ( Visio Basic) โดยแตCละ
ข้ันตอนมีรายละเอียดดังภาพ ตCอไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 1. ฐานความรู>คําศัพท& HTML และ CSS เชิงความสัมพันธ&แบบลาํดับช้ัน 
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ผลการออกแบบจําลองฐานความรู คําศัพท� 
ผลของกระบวนการทํางานของข>อมูลออนโทโลยี บนโปรแกรมการจัดการฐานข>อมูล 

Protégé 4.3 ซึ่งจะประกอบด>วย คําศัพท& HTML และ CSS ท้ังหมด 39 คลาส เชCน คลาสพ้ืนหลัง 
(Background)  คลาสตาราง (Table) คลาสรูปภาพ (Image) คลาสเช่ือมโยงข>อมูล (Link) คลาส
หัวข>อเร่ือง (Heading) คลาสป}อนข>อมูลเข>า (Input) คลาสเส>น (Border) คลาสขอบ (Margin) คลาส
ข>อความ (Text) คลาสตําแหนCง (Position) คลาสเส>นรูปภาพ (Border-Image) คลาสหนCวย (Unit) 
คลาสสี (Color) คลาสประเภท (Entity) โดยจะกําหนดเปBนชนิด String ตาม Domain ของ คลาส 
Formatting ฯลฯ  

 

 
 

ภาพท่ี 2 ข>อมูลพ้ืนหลัง (Background) 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดงรายการข>อมูลของคําศัพท&  Tag Background ประกอบด>วย Tag 
Background, Attribute, Value และวิธีการเขียน Tag Element 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ข>อมูลตาราง (Table) 
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จากภาพท่ี 3 แสดงรายการข>อมูลของคําศัพท& Tag Table ประกอบด>วย Tag Table, 
Attribute, Value และวิธีการเขียน Tag Element 
 
ผลการประเมินออนโทโลยี 

3.1 กระบวนการระบุนิยาม ขอบเขตและวัตถุประสงค&ของการพัฒนา พบวCามีความเหมาะสม 
(คCาคะแนน = 0.83) ท้ัง 3 ด>าน ได>แกC ความเหมาะสมในการสามารถนําไปประยุกต&ใช>ในการพัฒนา
ต>นแบบระบบสืบค>นเชิงความหมาย (คCาคะแนน = 1.00) ความครอบคลุมและความสอดคล>องกับ
ขอบเขตความรู> (คCาคะแนน = 0.84) 

3.2 กระบวนการกําหนดแนวคิด/คลาส พบวCา มีความเหมาะสม (คCาคะแนน = 0.88) 
โดยเฉพาะในด>านการจัดแบCงคลาสหลัก (คCาคะแนน = 1.00) รองลงมาคือการกําหนดคลาสท่ีสามารถ
อธิบายรายละเอียดของความรู> และการกําหนดคําศัพท& (คCาคะแนน = 0.84) การกําหนดข>อจํากัดของ
คลาส (คCาคะแนน = 0.67) 

3.3 กระบวนการกําหนดคุณสมบัติของคลาส พบวCา มีความเหมาะสม (คCาคะแนน = 0.70) 
ในทุกด>านโดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติตCาง ๆ ท่ีเก่ียวข>องสัมพันธ&กันในการอธิบายคลาสมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด (คCาคะแนน = 1.00) รองลงมาคือกําหนดความสัมพันธ&ระหวCางคลาสท่ีเก่ียวข>อง
สัมพันธ&กันในการอธิบายคลาส(คCาคะแนน = 0.76) และการกําหนดคCาของคุณสมบัติของคลาส (คCา
คะแนน = 0.67) 

3.4 กระบวนการสร>างตัวอยCางข>อมูลหรือตัวแทน พบวCา มีความเหมาะสม (คCาคะแนน = 
0.84)โดยเฉพาะในด>านการกําหนดตัวอยCางข>อมูลท่ีมีภาษาของคําหรือไวยกรณ&ท่ีถูกต>องเหมาะสม (คCา
คะแนน = 1.00)  

3.5 การประยุกต&เพ่ือนําไปใช>และแนวทางการพัฒนาออนโทโลยีในอนาคต พบวCา เหมาะสม 
(คCาคะแนน = 1.00) ท้ังในด>านความถูกต>องและนCาเช่ือถือ และด>านการนําไปประยุกต&ใช>เพ่ือการ
พัฒนาระบบอ่ืน ๆ ท่ี ตCอไปได>(คCาคะแนน = 1.00) 
 
อภิปรายผล 

จากผลวิจัยสามารถสรุปสาระสําคัญได> 3 ประเด็นดังตCอไปน้ี 
1. ความครอบคลุมของเน้ือหาออนโทโลยีน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ HTML และ CSS เพียง

พอท่ีจะให>ผู>ใช>งานนําไปเปBนพ้ืนฐานในการสร>างเว็บไซต& 
2. คลาสและความสัมพันธ&ของคลาส ผู>วิจัยจะแบCงคลาส คลาสยCอยโดยใช>ข>อมูลอ>างอิงจาก

หลายแหลCง ได>แกCทัศนะจากผู>เช่ียวชาญ และการวิเคราะห& สังเคราะห&โดยผู>วิจัยเอง จึงทําให>ไมCมีออน
โทโลยีมาเทียบเคียง ในภาพรวม การวางความสัมพันธ&ของคลาสท้ังหมดครอบคลุมในทุกมิติเก่ียวกับ
ภาษา HTMl และ CSS 
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3. ความสามารถในการเปBนตัวแทนหรือนําไปใช>ประโยชน&ออนโทโลยีน้ีมีการยืนยันจากผล
การประเมินออนโทโลยีโดยผู>เช่ียวชาญและจากนักศึกษาท่ีได>ใช>ระบบออนโทโลยีที่พัฒนาข้ึนแล>วนําไป
พัฒนาเว็บไซต&ของตนเอง 
 
ข อเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาโปรแกรมควรปรับปรุงโปรแกรมให>สามารถตรวจสอบจํานวนผู>ค>นหาคําศัพท&ได> 
 2. ถ>าหาก เพ่ิม ลบ แก>ไข ข>อมูล ควรเพ่ิมข>อมูลท่ีโปรแกรม Microsoft Excel แล>วนําข>อมูล
มาป}อนท่ีฐานข>อมูล SQL server ได> 
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ระบบแนะนํารายการอาหารโดยใช ตวักรองเชิงร�วมมือร�วมกับ k nearest neighbor 
A recommender System for Food using collaborative filtering with k 

nearest neighbor technique 
 

สุภัทรา เหมือนจันเชย, ขวัญวรา  โพธิวาระ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุ� 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือพัฒนาระบบแนะนํารายการอาหาร ใช>ตัวกรองเชิงรCวมมือ
รCวมกับ k nearest neighbor มาชCวยในการแนะนําข>อมูลจากข>อมูลการให>คะแนน ในระบบเทียบกับ
คะแนนของผู>ใช>งาน และทํานายเมนูอาหารท่ีคาดวCาตรงกับความต>องการของผู>ใช>โดยใช>อัลกอรึทึม k 
nearest neighbor ในการหาคCาท่ีมีความใกล>เคียงของข>อมูล ผู>วิจัยได>ใช>แบบประเมินความพึงพอใจ
จากผู>ใช>ท่ัวไป 20 คน โดยสถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบคือ 
คCาเฉลี่ยและคCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินจากผู>ใช>ทั่วไปพบวCาได>คCาเฉลี่ยเทCากับ 4.20 คCาสCวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทCากับ 0.50 ซึ่งสามารถสรุปได>วCาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยูCในระดับดี 
และสามารถนําไปประยุกต&ใช>งานได>จริง 
คําสําคัญ : ระบบแนะนํา, ตัวกรองเชิงรCวมมือ, k nearest neighbor 
 

Abstract 
The research aims to develop a system that can recommend food. The 

recommendation system using collaborative filtering with k nearest neighbor 
technique between on comparison system rating and users rating. Predict food menu 
where relevance need of the user using k nearest neighbor. In addition, the 
evaluation process of this research has been taken the satisfaction assessment 
technique in order to gain 20 user .The evaluation method has been used the 
statistical analysis technique to analyzed the results of satisfaction assessment with 
represented as a value of mean and standard deviation. The result of value mean 
from user’s assessment is 4.20 and the value of standard deviation is 0.50 The results 
indicated that the system performance is ”Good” and it proves this system to be 
feasible in real world applications. 
Keywords: Recommender system, Collaborative filtering, k nearest neighbor 
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บทนํา 
การสั่งอาหารให>นํามาสCงถึงท่ีหรือท่ีเรียกวCาบริการฟู}ดเดริเวอร่ีเปBนธุรกิจท่ีมีมานานแล>ว 

โดยเฉพาะในตCางประเทศ อัตราการเติบโตของธุรกิจด>านน้ีมีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ สCวนในเมืองไทยก็มีมาไมC
ตํ่ากวCา 20 ปO โดยเน>นการสั่งอาหารทางโทรศัพท& อยCางไรก็ตามธุรกิจน้ีทําให>เกิดการแขCงขันท่ีสูง เม่ือ
เวลาและยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในการดําเนินชีวิต เว็บไซต&เปBนสื่ออีก
ประเภทหน่ึงท่ีนิยมใช>ในการประชาสัมพันธ&ธุรกิจ จะเห็นได>จากร>านอาหารท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีเว็บไซต&เปBน
ชCองทางการสั่งอาหารอีกชCองทางหน่ึงซึ่งทําให>เข>าถึงข>อมูลตCาง ๆ ของร>านค>าได>สะดวกและรวดเร็ว อีก
บริการหน่ึงท่ีเพ่ิมความสะดวกให>กับผู>บริโภคในการเลือกซื้อ คือการสั่งอาหารผCานเว็บไซต& (ปวีณา นพ
นรินทร&, 2556) 

จากการศึกษาระบบการสั่งอาหารออนไลน&กรณีศึกษา พบวCาทางร>านมีอาหารให>เลือก
มากมายหลายประเทศ ไมCวCาจะเปBน ไทย จีน ญี่ปุ�น อิตาลี อ่ืน ๆ ระบบจะแสดงรายการอาหารแตCละ
ประเทศแตCไมCมีการแนะนํารายการอาหารท่ีเหมาะสมให>กับผู>บริโภค ระบบไมCได>คํานึงถึงวัตถุดิบท่ี
ลูกค>าชอบ รสชาติ หรือแม>แตCอาหารอาหารท่ีลูกค>าทานแล>วแพ>  

ผู>วิจัยได>เล็งเห็นความสําคัญในการแนะนํารายการอาหารให>กับผู>บริโภคให>ตรงกับความ
ต>องการมากท่ีสุดไมCวCาจะเปBนวัตถุดิบ รสชาติ ให>เหมือนกับไปทานอาหารในร>านท่ีมีพนักงานมาคอย
แนะนํารายการอาหาร ผู>วิจัยจึงพัฒนาระบบแนะนําการสั่งอาหารออนไลน& โดยออกแบบระบบงานให>
สามารถแนะนําเมนูท่ีมีสCวนผสมและมีรสชาติท่ีลูกค>าชอบ อาหารท่ีแนะนําจะไมCมีสCวนผสมท่ีทําให>
ลูกค>าแพ>อาหาร การออกแบบระบบงานใหมCน้ีเปBนอีกข้ันตอนสําคัญมากในการพัฒนาระบบการ
ทํางาน เพราะจะต>องทราบถึงความชอบของลูกค>าและสCวนผสมอาหารท่ีทําให>ลูกค>าแพ>อาหาร เพ่ือ
เปBนการสร>างความประทับใจให>กับลูกค>า งCายตCอการตัดสินใจในการสั่งซื้อให>ตรงกับความต>องการ 
เพ่ือเจาะตลาดไปยังผู>บริโภคท่ีชอบความสะดวก งCายและรวดเร็ว และเปBนการเพ่ิมยอดขาย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือพัฒนาระบบแนะนํารายการอาหาร ใช>ตัวกรองเชิงรCวมมือ
รCวมกับ k nearest neighbor มาชCวยในการแนะนําข>อมูลจากข>อมูลการให>คะแนน ในระบบเทียบกับ
คะแนนของผู>ใช>งาน และทํานายเมนูอาหารท่ีคาดวCาตรงกับความต>องการของผู>ใช>โดยใช>อัลกอรึทึม k 
nearest neighbor ในการหาคCาท่ีมีความใกล>เคียงของข>อมูล 
 
การกรองข อมูลเชิงร�วมมือ (Collaborative Filtering) 

วิธีแนะนําแบบ Collaborative Filtering จะประเมินคCาความคล>ายคลึงกันของลูกค>าท้ัง
ระบบ ท้ังสCวนผสมอาหาร รสชาติ การแพ>อาหาร นอกจากจะแนะนําเมนูที่ลูกค>าเคยสั่งมาแล>วจะเลือก
ท่ีจะแนะนําเมนูอาหารท่ีได>รับคะแนนความพึงพอใจ (Rating) จากผู>ใช>คนอ่ืนท่ีมีลักษณะคล>ายกับผู>ใช>
ปsจจุบันมากท่ีสุด 
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k-Nearest Neighbor 
หลักการของวิธีการน้ีคือทําการวัดความคล>ายกันของข>อมูล เปBนการหาระยะหCางระหวCางแตC

ละตัวแปร (Attribute) ในข>อมูล จากน้ันจัดลําดับข>อมูลตามความคล>ายจํานวน k อันดับ แล>วเลือก
จํานวน K อันดับท่ีมีคCาระยะหCางใกล>เคียงกัน วิธีการน้ีมีข>อดีคือให>ผลลัพธ&ท่ีมีความถูกต>องสูงและ
เรียนรู>เร็ว รวมท้ังรองรับการ ทํางานกับข>อมูลจํานวนมาก สCวนข>อเสีย คือ หากมีคุณลักษณะท่ีไมC
เก่ียวข>องตCอการจําแนกหมวดหมูCของเอกสารทดสอบมากจําให>ความถูกต>องในการจําแนกหมวดหมูC
ลดลง 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 การวิเคราะห&ระบบแนะนําการสั่งอาหาร เปBนการนําเอาความต>องการของระบบงานใหมC เพ่ือ
มาเปBนแบบแผนในการสร>างระบบให> นําไปใช>ได>จริง ให>ระบบสามารถดําเนินการได>อยCางมี
ประสิทธิภาพ แมCนยํา ลดปsญหาของความซ้ําซ>อน และความผิดพลาดจากการทํางาน อีกท้ังยังทําให>
งCายตCอผู>ใช>งาน และเปBนการสร>างความประทับใจให>กับลูกค>า 

ระบบแนะนําการสั่งอาหารออนไลน& โดยออกแบบระบบงานให>สามารถแนะนําเมนูท่ีมี
สCวนผสมและมีรสชาติท่ีลูกค>าชอบ อาหารท่ีแนะนําจะไมCมีสCวนผสมท่ีทําให>ลูกค>าแพ>อาหาร การ
ออกแบบระบบงานใหมCน้ีเปBนอีกข้ันตอนสําคัญมากในการพัฒนาระบบการทํางาน เพราะจะต>องทราบ
ถึงความชอบของลูกค>าและสCวนผสมอาหารท่ีทําให>ลูกค>าแพ>อาหาร เพ่ือเปBนการสร>างความประทับใจ
ให>กับลูกค>าและเปBนการเพ่ิมยอดขาย 
 
ผลการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแนะนําการสั่งอาหารออนไลน&  ในสCวนการออกแบบหน>าจอของระบบถือได>
วCาเปBนสCวนสําคัญอยCางหน่ึงท่ีทําให>ระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาน้ันมีความสมบูรณ&มากข้ึนโดยมีการ
ออกแบบหน>าจอท่ีใช>ติดตCอระหวCางผู>ใช>งานกับระบบเปBนลําดับดังน้ี 

หน าจอหลัก เปBนหน>าหลักของโปรแกรม จะแสดงรายการอาหารตCางๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 1. หน>าจอหลัก 
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หน าจอแนะนํารายการอาหาร ดูรายการอาหาร และราคาอาหารเพ่ือดําเนินการสั่งอาหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หน>าจอแนะนํารายการอาหาร 
 

หน าจอหลักระบบหลังร าน  
 

 
ภาพท่ี 3 หน>าจอหลักระบบหลังร>าน 
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หน าจอจัดการเมนูอาหาร โดยหน>าจอน้ีจะสามารถจัดการเมนูอาหารใหมCๆ ท่ีเราต>องการท่ี
จะขายในระบบ  
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน>าจอจัดการข>อมูลเมนูอาหาร 
 
สรุปผลการดําเนนิงาน 
 จากการออกแบบและพัฒนาระบบแนะนําอาหารออนไลน& ได>ศึกษา วัตถุประสงค&ของ
กรณีศึกษา วิเคราะห&และออกแบบระบบ และทดสอบระบบ โดยพัฒนาระบบแบCงการทํางาน ดังน้ี 

1. ระบบการสมัครสมาชิก 
2. ระบบการเข>าสูCระบบ 
3. ระบบการแนะนําการจัดรายการอาหาร 
4. ระบบการสัง่อาหาร 
5. ระบบการจัดการข>อมูลหลงัร>าน 
6. ระบบการพิมพ&รายงาน 
โดยมีผู>ใช>งานระบบ แบCงได>เปBน 3 ระดับคือ 
1. พนักงาน 
2. บุคคลท่ัวไป 
3. สมาชิก 
 

อภิปรายผล 
ผู>วิจัยได>ใช>แบบประเมินความพึงพอใจจากผู>ใช>ท่ัวไป 20 คน โดยสถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&ผล

การประเมินความพึงพอใจของระบบคือ คCาเฉลี่ยและคCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินจากผู>ใช>
ท่ัวไปพบวCา โครงสร>างและรูปแบบของระบบงาน ได>มีการออกแบบตัวเว็บไซต&ให>ออกมาสวยงามและ
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สบายตา เหมาะแกCการมองเห็นชัดเจน ไมCรกจนเกินไป และสามารถใช>งานได>ดีสําหรับผู>ใช>งานทุก
ระดับ ระบบสามารถใช>งานได>ดี ไมCมีความซับซ>อนหรือยุCงยากแกCผู>ใช>งาน และสะดวกในการใช>งาน 
สามารถแนะนํารายการอาหารท่ีหลากหลายและตรงใจผู>บริโภคเพ่ิมความสะดวกสบายให>กับลูกค>า ได>
คCาเฉลี่ยเทCากับ 4.20 คCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทCากับ 0.50 ซึ่งสามารถสรุปได>วCาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความพึงพอใจอยูCในระดับดี และสามารถนําไปประยุกต&ใช>งานได>จริง 
 
ข อเสนอแนะ 
  จากการพัฒนาระบบแนะนํารายการอาหารโดยใช>ตัวกรองเชิงรCวมมือรCวมกับ k nearest 
neighbor น้ี ยังมีข>อเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาระบบเพ่ิมเติมให>ระบบ มีความสมบูรณ&มากย่ิงข้ึน ดังน้ี 

1. ควรมีการชําระคCาสินค>าผCานทางระบบออนไลน& บัตรเครดิต เพ่ือความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
2. ควรสามารถตรวจดูสถานะ การจัดสCงผCานทางเว็บไซต&ได> เพ่ือตรวจสอบสถานนะการจัดสCง

ได>ด>วยตนเอง 
3. ควรมีระบบบันทึกบัญชี 
4. ควรมีระบบสต็อกสินค>า 
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Safety Behavior of Employees in Operation Level  
Case Study Malaplass Company Limited 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีผู>วิจัยศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด มี วัตถุประสงค& 1) เพ่ือศึกษา 
ปsจจัยท่ีมีผลตCอ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา 
บริษัท มาลาเพลลาส  จํากัด ในด>านบุคคล ด>านพฤติกรรมในการ ทํางาน ด>านเคร่ืองจักร และด>าน
สภาพแวดล>อมในการทํางาน 2) เพ่ือศึกษาการหาแนวทางป}องกัน และแก>ไข การเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด 

วิธีดําเนินการวิจัย ผู>วิจัยใช>กลุCมตัวอยCาง พนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท มาลา
เพลลาส จํากัด จํานวน 292 คน โดยใช>เคร่ืองมือเปBน แบบสอบถาม แบCงเปBน 5 ตอนได>แกC 1) ปsจจัย
ด>าน บุคคล เปBนคําถามเก่ียวกับข>อมูลท่ัวไป ของผู>ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ แบบสอบถามเปBน
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 2) พฤติกรรมในการทํางานของผู>ตอบ แบบสอบถาม เปBนคําถาม
เก่ียวกับความถ่ีของพฤติกรรมในการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถาม เปBนแบบประมาณคCา  
( Rating Scale) 3) ปsจจัยด>านเคร่ืองจักร ลักษณะของแบบสอบถามเปBนแบบ ตรวจสอบรายการ 
(Check list) 4) ปsจจัย ด>านสภาพแวดล>อม ในการทํางาน ลักษณะของ แบบสอบถามเปBนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 5) ข>อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับ ปsจจัยท่ีมีผล ตCอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปBนแบบปลายเป�ด (Opened) ให>เขียนตอบแสดง ความคิดเห็นและข>อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม สถิติท่ีใช> สรุปความถ่ี ร>อยละ คCาเฉลี่ย (  ) และคCาเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) และ
ปลายเป�ดสรุปเปBนความเรียง ทํางานอยูCระหวCางสัปดาห&ละ 1-3 คร้ัง มีการชํารุด-บกพรCองอยูCระหวCาง
สัปดาห&ละ 1-3 คร้ัง มีการ&ดครอบป}องกันอันตรายมากท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัยคร้ังน้ีผู>ตอบแบบสอบถาม 282 คน เปBนเพศชายมากกวCาเพศหญิง สําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปOท่ี 6 / ปวช. อายุระหวCาง 31 – 40 ปO รายได>ท่ีได>รับอยูCในปsจจุบันอยูCระหวCาง 
10,001 – 20,000 บาท สถานภาพโสด อายุงานอยูCระหวCาง 1 – 5 ปO ทํางานมากากวCาวันละ          
8 ช่ัวโมง ระบบการทํางานเปBนการทํางานแบบเปBนกะ มีพฤติกรรมในการทํางานโดยรวมมีคCา             

(  4.38 ) พฤติกรรมในการทํางานท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การไมCสูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงานมีคCา  
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(  4.84 ) ด>านเคร่ืองจักรพบวCา อายุงานของเคร่ืองจักรท่ีใช>ในปsจจุบันมีอายุระหวCาง 1 – 3 ปO มีการ
หยุดทํางานระหวCางสัปดาห& 1 – 3 คร้ัง มีการชํารุด – บกพรCองอยูCระหวCางสัปดาห&ละ 1 – 3 คร้ัง มี
การ&ดครอบป}องกันอันตรายมากท่ีสุด ด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน ท่ีมีผลตCอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แสงสวCางในท่ีทํางานพอดี เสียงดังเกินไป อุณหภูมิร>อนมาก มีฝุ�น มี
สารเคมี มากท่ีสุด ข>อเสนอแนะอ่ืน ๆ 1) ต>องการให>มีการฝuกอบรมด>านความปลอดภัยในการทํางาน 
2)ต>องการให>บริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานให>มากกวCาท่ีเปBนอยูC โดยจัด
อุปกรณ& Safety ให>เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 3)ต>องการให>ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเร่ืองการสวม
ใสCอุปกรณ& Safety ในการทํางานอยCางเครCงครัด ไมCใชCเฉพาะแตCพนักงานระดับปฏิบัติการเทCาน้ัน 4) 
ต>องการให>เพ่ิมแสงสวCางบริเวณจุดตรวจสอบช้ินงานหน>าเคร่ือง 5) ต>องการให>มีการเพ่ิมพัดลมให>มาก
ข้ึนเพราะอุณหภูมิในท่ีทํางานร>อนมาก 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความปลอดภัย 

 
Abstract 

this research, the researcher studied factors affecting safety behavior in the 
operation of Operational level employees: Case study Malapella Co., Ltd. has the 
objectives 1 )  to study the factors affecting Employee safety behavior Operational 
level: Case study of Malaplast Co., Ltd. in terms of human behavior in machinery 
work And the working environment 2) to study how to prevent and solve accidents 
from work Of operational staff, case study, Malpelas Company Limited 

Research Procession: From production department of Siam Metal Technology 
Company, 292 production staffs in the practitioner level were chosen as 
representative sample to do questionnaire. This questionnaire are separated into 5 
parts; 1) Personnel Factor (general personal information in check list style), 2) 
Working Behavior Factor (Frequency of working behavior in rating scale style), 3) 
Machinery Factor (checklist style), 4) Working Environment Factor (Checklist style) and 
5) Suggestion of the Other Factor which effect to the production staff in the 
practitioner level by safety behavior in the production department of Siam Metal 
Technology company (open-ended question). The statistics used were frequency, 

percentage, mean (x ̅) and standard deviation (S.D.) and open-ended conclusion to an 
essay.  

Conclusions from this research: There are 141 Respondents. Most of them are 
male, graduated by high school degree or vocational certificate. Their age is between 
31-40 years old. Their present salary is around 10,001-20,000 Baht. Most are single. 
Their working experience is about 1-5 years and work more than 8 hours a day. They 
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work in shift system. They work overtime not more than 3 day a week. For working 

behavior factor, overall is x ̅ 4.38. Most no smoking in working time is x ̅ 4.84. For 
machinery Factor, The machines have been used for 1-3 years and they may turn off 
for 1-3 times a week. They are broken and repaired 1-3 times a week. Most has a 
prevent guard for safety. For working environment factor, There is adequate lighting, 
but it is too loudly. The temperature is very hot. There is a lot of dust and chemist. 
For other suggestion: 1) The staff requests for more safety training course and raise 
awareness of staff through the safety in working. 2) The staff wants the company 
more to be aware of working safety issue by providing more safety kits which suit to 
each working. 3) The staff wants every staff to follow the safety regulations seriously 
by wearing safety kits not just the staff in their level. 4)The staff requests more light 
in the area of product check point in front of the machine. And 5) the staff requests 
more fans as the temperature in working area is too hot.  
Keywords :  BEHAVIOR , Safety 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมในประเทศไทยได>พัฒนาและก>าวหน>ามาโดยตลอดรวมถึงเทคโนโลยีท่ีใช> ใน
การผลิตสินค>าได> มีการพัฒนาอยCางตCอเน่ือง ปsจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตสินค>าเกือบทุก ชนิดท่ีมี
คุณภาพสูงออกสูCตลาดโลก และสภาพของอุตสาหกรรมต>องตCอสู>แขCงขันกันในท>องตลาด ท้ังต>าน
คุณภาพและราคาสินค>าน้ี ทําให>ผู>ผลิตต>องใช>เคร่ืองจักร และเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย และมี ระบบการ
ทํางานท่ียุCงยากซับซ>อนมากข้ึน สภาพแวดค>อมในโรงงานก็ต>องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูC ตลอดเวลา 
จากระบบการผลิต ท่ีพัฒนาข้ึนอยCางรวดเร็วน้ี ทําให>การแขCงขันก็ย่ิงมีสูงข้ึน คนก็มีงาน ทําเพ่ิมมากข้ึน
และความเสี่ยงก็ย่ิงมีสูงข้ึนตามไปด>วย จึงสCงผลกระทบโดยตรงตCอการบาดเจ็บล>ม ตายของคนงานและ
เกิดความเสียหายทางทรัพย&สินอันเน่ืองมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในโรงงานอยCางหลีกเลี่ยง
ไมCได>ด>วย (วิฑูรย& สิมะโชคดี และวีรพงษ& เฉลิมจิระรัตน&, 2547 : 13)การเกิดอุบัติเหตุเปBนสิ่งท่ีไมCพึง
ประสงค& ทําให>เม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน จึงมีผลเสียเกิดข้ึน (สราวุธ สุธรรมาสา. 2547 : 9) ในการ
ปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งท่ีต>องคํานึงถึงเสมอ คือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะในการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการท่ีจะได>รับอันตรายในการทํางาน หากการป}องกันไมCรัดกุม
เพียงพอ ก็จะกCอให>เกิดความเสียหายท้ังตCอตัวผู>ปฏิบัติงานเอง วัตถุดิบ ผลผลิต เคร่ืองจักรท่ีใช>ในการ
ผลิต ทรัพย&สินอ่ืน ๆ และบริษัท ซึ่งจะกCอให>เกิดความ สูญเสียหรือคCาใช>จCายเปBนจํานวนมาก การ
ลงทุนเพ่ือป}องกันมิให>อุบัติเหตุเกิดข้ึนจึงเปBนการ ประหยัดคCาใช>จCายท่ีจะเกิดข้ึนได> ซึ่งเปBนการลด
ต>นทุนในการผลิตวิธีหน่ึง การดําเนินการให>สภาพ การทํางานของคนงานในโรงงานมีความปลอดภัยจึง
เปBนสิ่งสําคัญ เพราะการทํางานอยCางปลอดภัย นอกจากจะเปBนการป}องกันอุบัติเหตุในตัวแล>ว ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมยังกCอให>เกิด ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ต>นทุนการผลิตลดลง กําไรมากข้ึน สงวน
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ทรัพยากรมนุษย& แกCประเทศชาติ และ ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต (วิฑูรย& สิมะโชคดี และวีรพงษ& 
เฉลิมจิระรัตน&, 2547 : 13 - 14) 

บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด กCอต้ังข้ึนในประเทศไทยในปO พ. ศ. 2500 ในฐานะผู>กCอต้ัง บริษัท 
คือดร.มาลาศ&จิตต&จิตแพทย&ผู>ประกอบการท่ีกระตือรือร>น บริษัท เดิมช่ือ Mala Plastic และผลิตเมลา
มีนบนโต�ะอาหารสําหรับตลาดในประเทศและสCงออก บริษัท มาลาพลาสติกยังคงสร>างธุรกิจเมลามีน
ตCอไปในชCวงทศวรรษหน>าโดยเน>นการผลิตผลิตภัณฑ&ท่ีมีคุณภาพสูงในขณะเดียวกันก็ปรับปรุง
กระบวนการอัตโนมัติในสาขาน้ัน ในปOพศ. 2514 ดร. มาลาจิตติชิตต&ได>ผCานพ>นไปและองค&กรได>นําลูก
ชายนายมนูจิตติชิต 

ผู>วิจัยเห็นวCา การทําวิจัยเร่ือง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฎิบัติการกรณีศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด ซึ่งผู>วิจัยซึ่งจะเปBนประโยชน&กับบริษัท ในการหา
แนวทางการป}องกันและ การแก>ไขการประสบอันตราย รวมถึงการลดสถิติการเถิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานให> เหลือน>อยท่ีสุด หรือไมCมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนอีกเลย นอกจากน้ียังเปBนประโยชน&ตCอ
หนCวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข>องเพ่ือ ทําการศึกษาหรือนําไปประยุกต&ใช>ตCอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฎิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด ในด>านบุคคล ต>านพฤติกรรมในการทํางาน ด>าน
เคร่ืองจักร และด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน 

2. เพ่ือศึกษาการหาแนวทางป}องกันและแก>ไข การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส 
 
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 

      ตัวแปรต น            ตัวแปรตาม 
  
     
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปSจจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานได แก� 

ด>านบุคคล 

ด>านพฤติกรรมในการทํางาน 

ด>านเคร่ืองจักร 

ด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน 

แนวทางการและป}องกัน และแก>ไขการเกิด
อุบัติเหตุ 

 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท 

มาลาเพลลาส จํากัด 
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การวิจัยคร้ังน้ี ผู>วิจัยได>เก็บรวบรวมข>อมูลจากประชากรท่ีเปBนพนักงานระดับปฎิบัติการ 
กรณี ศึกษา บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด โดยใช>กลุCมตัวอยCาง จํานวน 292 คน และได>แจก
แบบสอบถามท้ังหมด 292 ชุด แตCสามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได>จํานวน 282 ชุด เน่ืองจาก 
แบบสอบถามท่ีแจกไปให>กับพนักงานเปBน 2 กะ คือกะเช>าและกะดึก จึงไมCสามารถเก็บคืนได> ท้ังหมด 
และปsญหาในการแจกแบบสอบถามอีกอยCางคือผู>บริหารของบริษัทไมCให>ความรCวมมือ คือ ไมCอยากให>
แจกแบบสอบถามให>กับพนักงานในบริษัท โดยให>เหตุผลวCาพนักงานจะใช>เวลาชCวง ทํางานในการตอบ
แบบสอบถามซึ่งจะทําให>เสียเวลาของการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได รับ 

1. ทราบปsจจัยท่ีมีผลตCอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการของ บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด ในด>านการทํางาน ด>านพฤติกรรมใน การทํางาน ด>าน
เคร่ืองจักร และด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน 

2. นําข>อมูลท่ีได>เปBนแนวทางการป}องกันและแก>ไข การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของ
พนักงานระดับ ปฏิบัติการ บริษัท มาลาเพลลาส จํากัด 

3. เปBนประโยชน&กับ บริษัท มาลาเพลลาส จํากัดในการกําหนดเกณฑ&ในการรับ สมัคร
พนักงานในระดับปฏิบัติการ 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษา 
 1. ปSจจัยส�วนตัวของผู ตอบแบบสอบถาม 
  ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนหญิง จํานวน 204 คน คิดเปBนร>อยละ 61.9 อายุระหวCาง 
25 – 35 ปO จํานวน 250 คน คิดเปBนร>อยละ 75.6 ระดับการศึกษาตํ่ากวCาปริญญาตรีจํานวน 167 คน 
คิดเปBนร>อยละ 50.3 ตําแหนCงในปsจจุบันเจ>าหน>าท่ีสCวนสํานักงาน จํานวน 170 คน คิดเปBนร>อยละ 
51.2 ประสบการณ&ในการทํางานมากกวCา 3 ปO จํานวน 206 คน คิดเปBนร>อยละ 62.1 และรายได>ตCอ
เดือนไมCเกิน 10,000 บาท จํานวน 202 คน คิดเปBนร>อยละ 61.0 
 2. ปSจจัยด านงาน 
  ปsจจัยด>านงานในภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง คCาเฉลี่ย 3.17 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.46 เม่ือพิจารณารายด>านพบวCา ปsจจัยอันดับแรก คือ ความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน รองลงมา คือ 
ความอิสระในการทํางานและลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ สCวนรายได>และสวัสดิการเปBนปsจจัยอันดับ
สุดท>าย 
 3. ความสําเร็จในการทํางาน 
  ความสําเร็จของงานในภาพรวมอยูCในระดับมาก คCาเฉลี่ย 3.44 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.44 เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวCา อันดับแรก คือ รู>สึกภูมิใจในผลงานท่ีได>ทําสําเร็จตามเป}หมายท่ี
กําหนดไว> รองลงมาคือ สามารถแก>ไขปsญหาตCาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานได>สําเร็จลุลCวงและ
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สามารถประสานงานขอความรCวมมือกับบุคคลหรือหนCวยงานท่ีเก่ียวข>องโดยการปฎิบัติบรรลุผลสําเร็จ 
ได>ด>วยดี สCวนอันดับสุดท>ายคือ ผลงานท่ีทํามีและผลเสียน>อยท่ีสุดในเร่ืองของผลผลิต 
 4. การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีเพศตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานตCางกัน ผู> วิจัย
ดําเนินการทดสอบสมมติฐานด>วยสถิติ t – test พบวCา พนักงานท่ีมีเพศตCางกันมีความสําเร็จในการ
ทํางาน ตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ( t =3.589 , p = 0.000 ) 
  สมมติฐานท่ี 2 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานตCางกัน 
ผู>วิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานด>วยสถิติ t – test พบวCา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตCางกันมี
ความสําเร็จในการทํางานไมCตCางกัน ( t = -1.188 , p = 0.236 ) 
  สมมติฐานท่ี 3 พนักงานท่ีมีอายุตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานตCางกัน ผู> วิจัย
ดําเนินการทดสอบสมมติฐานด>วยการวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว พบวCา พนักงานท่ีมีอายุ
ตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานไมCตCางกัน ( F = 2.423 , p = 0.090 ) 
  สมมติฐานท่ี 4 พนักงานท่ีมีตําแหนCงในปsจจุบันตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานตCางกัน 
ผู>วิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานด>วยการวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว พบวCาพนักงานท่ีมี
ตําแหนCงในปsจจุบันตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานไมCตCางกัน (F = 2.353 , p = 0.703) 
  สมมติฐานท่ี 5 พนักงานท่ีมีประสบการณ&ในการทํางานตCางกันมีความสําเร็จในการทํางาน
ตCางกัน ผู> วิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานด>วยการวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว พบวCา 
พนักงานท่ีมีประสบการณ&ในการทํางานตCางมีความสําเร็จในการทํางานตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.005 ( F = 3.508 , p = 0.031 ) เม่ือทดสอบรายคูCโดยวิธีเชฟเฟพบวCา พนักงานท่ีมี
ประสบการณ&ตCางกันมีความสําเร็จของงานไมCแตกตCางกัน 
  สมมติฐานท่ี 6 พนักงานท่ีมีรายได>ตCอเดือนตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานตCางกัน 
ผู>วิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานด>วยการวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว พบวCาพนักงานท่ีมี
รายได> ตCอเดือนตCางกันมีความสําเร็จในการทํางานตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ( F 
= 22.586 , p = 0.000 ) เม่ือทดสอบรายคูCโดยวิธีเชฟเฟ พบวCา พนักงานท่ีมีรายได>มากกวCา 20,000 
บาท มีความสําเร็จของงานตCางจากพนักงานท่ีมีรายได>ไมCเกิน 10,000 บาท อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.001 สCวนพนักงานท่ีมีรายได> 10,001 – 20,000 บาทมีความสําเร็จของงานตCางจาก
พนักงานท่ีมีรายได>ไมCเกิน 10,000 บาท และ มากกวCา 20,000 บาท อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
  
อภิปรายผล 

ปsจจัยด>านงานในภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด>าน พบวCา ปsจจัยอันดับ
แรก คือ ความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน รองลงมา คือ ความอิสระในการทํางาน และลักษณะของงาน
ท่ีปฏิบัติ สCวนรายได>และสวัสดิการเปBนปsจจัยอันดับสุดท>าย ซึ่งสอดคล>องกับทฤษฎีความต>องการ
ประสบผลสําเร็จในด>านความต>องการมีสายสัมพันธ& ( Need for Affiliation ) ซึ่งเปBนความต>องการท่ี
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จะสร>างความรักไมตรีจิตและความสัมพันธ&ระหวCางกัน ประโยชน&จากการทราบถึงความต>องการของ
มนุษย&ตามทฤษฎีน้ี โสฬส ปsญจะ – วิสุทธ์ิ ( 2541 ) ได>ศึกษาเร่ืองปsจจัยท่ีมีความผลตCอความสําเร็จ
ของการบริหารกาจการประปาหมูCบ>าน : ซึ่งจัดสร>างโดยกรมอนามัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบวCา ความสําเร็จในการบริหารกิจการประปาในหมูCบ>านในภาพรวมมีความสําเร็จอยูCใน
ระดับสูง โดยปsจจัยท่ีมีผลตCอความสําเร็จของการบริหารกิจการหมูCบ>านคือ ระดับการศึกษาและการ
ได>รับนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน สCวนปsจจัย เพศ อายุ อาชีพ รายได> การได>รับการฝuกอบรม การ
ได>รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ&ไมCมีผลตCอความสําเร็จของการบริหารกิจการประปาหมูCบ>าน ทฤษฎี
ความต>องการประสบผลสําเร็จเช่ือวCามนุษย&ทุกคนตCางมีความต>องการเหมือนกัน แตCจะมีขนากมาก
น>อยตCางกัน คนทุกคนจะมีความแตกตCางในประสบการณ&ท่ีแตCละคนมีท้ังในแงCของความต>องการ
ต>องการด>านความสําเร็จด>านอํานาจและด>านสายสัมพันธ& ดังน้ัน จึงเปBนข>อคิดสําคัญสําหรับผู>บริหาร
ทุกคนท่ีจะต>องประเมินถึงความ รุนแรงของความต>องการดังกลCาวท่ีมีอยูCในตัวผู>ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพ่ือจะ
ได>รู>จักใช>วิธีการจูงใจให>บุคลากรใน หนCวยงานได>รับการตอบสนองตามความต>องการมากท่ีสุดตาม
ลักษณะและชนิดของความต>องการท่ีแตCละคน มีอยูCและหวังจะได>รับการมีความพึงพอใจตอบแทน
จากคนอ่ืน ๆ หากพิจารณารายด>านของแตCละปsจจัย สามารถอธิบายได>ดังน้ี 
 1.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงานผู>ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงานในภาพรวมอยูCในระดับมากเม่ือพิจารณา 
รายละเอียดจะเห็นได>วCา ความเปBนกันเอง การมีความสัมพันธ&ท่ีดี การได>รับความรCวมมือและมีการ
ปรึกษาหรือจากเพ่ือนรCวมงาน เปBนปsจจัยท่ีสนองความต>องการและเสริมสร>างความรู>สึกท่ีดีทางด>าน
จิตใจซึ่งเปBนสCวนหน่ึงของความรู>สึกพอใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให>เปBนไปตามเป}าหมายของ
องค&การ 
 2.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านความอิสระในการทํางาน ผู>ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านความอิสระในการทํางานในภาพรวมอยูCในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา 
รายละเอียดจะเห็นวCาความรูสึกภูมิใจในผลงานท่ีทําสําเร็จตามเป}าหมายท่ีกําหนดและสามารถ
แก>ปsญหาตCาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได>สําเร็จสามารถประสายงานขอความรCวมมือจากบุคคลหรือหนCวยงานท่ี
เก่ียวข>อง แสดงวCาสCวนใหญCเห็นวCา ความอิสระในการทํางานยCอมทําให>เกิดความรู>สึกมีความสุขมีผลทํา
ให>ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติทางบวกตCอการปฏิบัติงาน 
 3.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติผู>ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติในภาพรวมอยูCในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา 
รายละเอียดจะเห็นวCา เป}าหมายท่ีชัดเจนและมีการจัดการอยCางมีระบบชCวยลดความขัดแย>งระหวCาง
บุคคลกับหนCวยงาน ซึ่งเปBนสิ่งท่ีสร>างความเช่ือม่ันให>กับองค&การมีความม่ันคงในการปฏิบัติงานและ
ย่ังยืนของอาชีพ 
 4.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านความสัมพันธ&กับผู>บังคับบัญชา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวปsจจัยด>านความสัมพันธ&กับผู>บังคับบัญชาในภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดจะเห็นวCา การได>รับคําแนะนําจากหัวหน>าท้ังด>านงานและสCวนตัว การได>รับความเปBน



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
37 

 

กันเองซึ่งเปBนสิ่งท่ีสร>างคาวามสัมพันธ&ฉันท&มิตรและความสัมพันธ&เปBนไปด>วยดี จะทําให>เกิดความ
ผูกพันและความพึงพอใจรCวมกับหนCวยงาน 
 5.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน ผู>ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน ในภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายละเอียดจะเห็นวCา ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี มีการเตรียมพร>อมเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช>มีความทันสมัยซึ่งเปBนสิ่งท่ีทําให>เกิดความสุขทางกายในการปฏิบัติงาน 
 6.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านโอกาสความก>าวหน>าในตําแหนCงงานผู>ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านโอกาสความก>าวหน>าในตําแหนCงในภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายละเอียดจะเห็นวCา โอกาสท่ีจะได>รับการแตCงต้ัง เลื่อนตําแหนCงและได>รับความก>าวหน>าใน
อนาคตเปBนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญในการชCวยสCงเสริมความรCวมมือในการปฏิบัติงานมากกวCารางวัลท่ีเปBนวัตถุ 
 7.ความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยรายด>านรายได>และสวัสดิการ ผู>ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยด>านรายได>และสวัสดิการในภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา 
รายละเอียดเห็นวCา เปBนสิ่งจูงใจท่ีเปBนวัตถุท่ีให>แกCผู>ปฏิบัติงานเปBนการตอบแทนเปBนการชดเชยท่ีได>
ปฏิบัติงานให>แกCหนCวยงานเปBนอยCางดี สําหรับในโรงงานท่ัว ๆ ไป จะเห็นวCา คCาจ>างมีความสําคัญ
สําหรับคนงานมากวCาผู>ที่ทํางานในสํานักหรือหนCวยงานของรัฐบาล 
 ปsจจัยท่ีสCงผลตCอความสําเร็จในการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบวCาปsจจัยจูงใจและปsจจัยท่ีสCงผลตCอความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคคลากร มี 5 ด>านคือ ความรู>สึกตCอความสําเร็จ สภาพการทํางาน ความสัมพันธ&กับเพ่ือน
รCวมงาน ลักษณะของงาน ท่ีปฏิบัติและความอิสระในการทํางาน ซึ่งเปBนปsจจัยสําคัญในการทํางานให>
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเปBนสิ่งท่ีกระตุ>นและสนับสนุนการทํางานให>บรรลุจุดมุCงหมาย
ท่ีกําหนดไว> 
 
ข อเสนอแนะ 

1. ข>อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 - ควรจัดสรรเร่ือรายได>ของพนักงานให>มีความเหมาะสม 
 - เสริมสร>างความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน ลักษณะการปฏิบัติ และความอิสระในการ
ทํางานเพ่ือสร>างความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 2. ข>อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตCอไป 
 - ทําการศึกษาปsญหาและอุปสรรคตCอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผู>บริหารเพ่ือศึกษาภาพรวม 
 - ทําการศึกษากับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให>ได>ข>อสรุปท่ีชัดเจนและสร>างภาพลักษณ&
ขององค&ในลักษณะเดียวกัน 
 



38 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

บรรณานุกรม 

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ& และ ชัยยะ พงษ&พานิช. 2533. ความปลอดภัยในการทํางาน. ในเอกสารการ
สอนชุด ชีวอนามัย, หนCวยท่ี 1-7 หน>า 41. พิมธ&คร้ังท่ี 6. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ชัยพร วิชชาวุธ. 2517. จิตวิทยาการรู สึก. กรุงเทพฯ: พิฆเนศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร&. 
โชคชัย บุเสมอ. 2542. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: 

ส.เอเชียเพรส. 
ธนัตถา กรพิทักษ&. 2544. ปSจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงาน. 

อุตสาหกรรมปS}มโลหะ จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ&ครุศาสตร&มหาบัณฑิต, สาขา
เทคโนโลยี, อุตสาหกรรมกCอสร>าง หมาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

นลินี ประทับศร. (2543). ภาวะผู นํา ความรู และทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานของ
หัวหน างานระดับต นในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส�. วิทยานิพนธ&
วิทยาศาสตร&มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&. 

นินนาท อCอนหวาน. 2548. ปSจจัยท่ีมีผลต�อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของผู ใช แรงงานก�อสร าง. 
วิศวกรรมและการบริหารการกCอสร>าง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล>าธนบุรี. 

เนาวรัตน& ชามประโคน. 2551. ปsจจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบรรจุภัณฑ� กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล~าส จํากัด โรงงานระยอง. 

พีรดา พ่ึงพิงพัก. 2544. พฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. 
วิทยานิพนธ&ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหมC. 

พรรณราย ทรัพยะประภา. 2529. จิตวิทยาการบริหาร. กรุงเทพฯ : กรุณา - จตุพร. 
มนัส คีรีรักษ&. 2546. ปSจจัยท่ีมีผลต�อการเกิดอุบัติเหตุของคนงานในสถานประกอบการศึกษา

เฉพาะกรณีบริษัทแกลง จํากัด. วิทยานิพนธ&รัฐประศาสนตศาสตรมหาบัณฑิต. สาวิชาการ
บริหารท่ัวไป. มหาวิทยาลัยบูรพา. 

รัตนาภรณ& เพ็ชรประพันธ&. 2550. ปSจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ�ายโรงงาน. กรณีศึกษา : บริษัท ยูนีซัน จํากัด. หลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย, สํานักวิชาสหเวชศาสตร&และสาธารณสุขศาสตร&, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ&. 

วิภาภรณ& พนัส. 2545. พฤติกรรมการป�องกันอันตรายและอนามัยของพนักงาน ในอุตสาหกรรม
ผลิตเบียร� : ศึกษากรณีบริษัท เบียร�ไทย ( 1991 ) จํากัด ( มหาชน ) วิทยานิพนธ� พัฒน
แรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&. 

สุดาจันทร& บุญยัษเฐียร. 2543. บุคลิกภาพ ความรู เก่ียวกับการป�องกันการเกิดอุบัติเหตุ กับพฤติกรรม
การเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ ของพนกงานระดับปฏิบัติการหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม. 

สุชาดา สุธรรมรักษ&. 2531. เอกสารประกอบการสอน จต.101 จิตวิทยาเบ้ืองต น. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมศรีนครินทรวิโรต ปหทุมวัน. 

สุรพล พะยอมแย>ม. 2541. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สยาม 
เมทัล เทคโนโลยี จํากัด. 2551. สถิติการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน ปO พ.ศ. 2511. 

อารี เพชรผุด. 2537 จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
39 

 

การวิเคราะห�องค�ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู สําเร็จการศึกษาสาขาวชิา
คอมพิวเตอร�ธุรกิจของตลาดแรงงาน 

Exploratory Factor Analysis of Professional Competency for Business 
Computer Graduates by Labour Market. 

 
นันท&นภัส ผลตาล และวรกฤศ บุญจันทร& 

สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือการวิเคราะห&องค&ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของ
ผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคือบุคลากร
ท่ีเปBนสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจจํานวน 450 คน ได>กลุCม
ตัวอยCางจํานวน 331 ราย คิดเปBนร>อยละ 73.56 สําหรับการวิเคราะห&องค&ประกอบ ผลการวิจัยพบวCา 
การวิเคราะห&องค&กอบได>ปsจจัยท้ังหมด 5 ปsจจัย ไมCมีข>อคําถามข>อใดถูกลดคําถามไป ได>แกC สมรรถนะ
ด>านความรู> (Knowledge) สมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล (Personal) สมรรถนะด>านทักษะ 
(Skill) สมรรถนะด>านการบริหารจัดการ (Management) และสมรรถนะด>านถนัด (Aptitude) ซึ่งแตC
ละปsจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร&ธุรกิจได>ร>อยละ 42.58 
9.33 7.40 6.31 และ4.64 ตามลําดับ และอธิบายความผันแปรของสมรรถนะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร&
ธุรกิจสะสมได>ร>อยละ 70.27 ท้ัง 5 ปsจจัยมีคCาพิสัยของคCา Eigenvalue อยูCระหวCาง 10.221 - 1.114 

สรุปผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให>เห็นถึงแบบองค&ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงานของประเทศไทย มีความเช่ือม่ันและความ
เท่ียงตรง สามารถนําไปใช>งานได>จริงในการนําไปประเมินวิชาชีพ ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพ
คอมพิวเตอร&ธุรกิจ ให>มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีตรงกับความต>องการของตลาดแรงงาน ผลการ
วิเคราะห&องค&ประกอบท้ังหมดปsจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ สมรรถนะด>านความรู> (Knowledge) 
คําสําคญั : วิเคราะห&องค&ประกอบเชิงสํารวจ, สมรรถนะทางวิชาชีพ, คอมพิวเตอร&ธุรกิจ 

 
Abstract 

The objective of the development Exploratory Factor Analysis of Professional 
Competency for Business Computer Graduates by Labour Market. Researcher use 
random method to study by collecting 480 samplings from population to analysis. 
The research result has found that there are only 331 reply back or equal 73.56%, 
analysis result is five factors or variable at 70.27%. Thus, Survey Factors to analysis of 
Professional Competency for Business Computer Graduates. There are five factors to 
explain about the variable of analysis of Professional Competency for Business 
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Computer Graduates; Knowledge, Personal, Skill, Management and Aptitude. Thus, 
these factor scan explain about the variable of professional competency for Business 
computer with percentage as following; 42.58 9.33 7.40 6.31 and 4.64. Also explain 
about the variable of professional competency for Business computer cumulative 
with percentage 70.27 The Eigenvalue range is between 10.221 - 1.114 
 The research study is show about Exploratory Factor Analysis of Professional 
Competency of Business Computer Graduates by Labour Market in Thailand is 
supporting to activities in Business computer and usefulness. Results of perspectives 
revealed five factors and the most important factor was Knowledge. 
Keywords: Exploratory analysis, Competency, Business computer  
 
บทนํา 

การศึกษาเปBนตัวขับเคลื่อนประเทศชาติอันดับต>นๆ ด>วยการแขCงขันในระบบเศรษฐกิจมีความ
รุนแรงมากข้ึนทุกชCวงขณะสCงผลให>ทุกๆองค&กรต>องเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการคัดเลือก
บุคลากรท่ีมี ท้ังความรู> ความสามารถ และนําความรู> ท่ี มีมาบูรณาการไปสูCการปฏิบัติอยCางมี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะทางวิชาชีพน้ันสCงผลการพัฒนาองค&กร การพัฒนาแรงงาน และการพัฒนา
ชาติ ในระบบการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแล>วยังต>องสCงเสริมเร่ือง
ของความรู> ทักษะและความเข>าใจท่ีสามารถปฏิบัติงานได>จริง ควบคูCไปกับการเปBนผู>มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห& เปBนผู>มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวอยูCในองค&กรรCวมกับผู> อ่ืนและ
ดํารงชีวิตได>อยCางมีคุณภาพจะชCวยให>ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ในด>านผลลัพธ&ผู>เรียน โดยสCวนแรกมุCงเน>นให>บุคคลท่ีมีความรู>
ความสามารถ และความรู>ด>านตCางๆ ในการสร>างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู>ตลอดชีวิตโดยเปBนผู>มีคุณธรรม ความเพียร มุCงม่ัน 
มานะ บากบ่ัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ สCวนท่ีสองเปBนบุคคลท่ีเปBนผู>รCวมสร>างสรรค&
นวัตกรรมมีทักษะแหCงศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร&ตCางๆ เพ่ือพัฒนาหรือ
แก>ไขปsญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปBนผู>ประกอบการรู>เทCาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก สามารถสร>างโอกาสและเพ่ิมมูลคCาให>กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และสCวนท่ีสามเน>นให>
ผู>เรียนเปBนพลเมืองท่ีเข>มแข็ง มีความกล>าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต>องรู>คุณคCาและรักษ&
ความเปBนไทย รCวมมือรวมพลังเพ่ือสร>างสรรค&การพัฒนาและเสริมสร>างสันติสุขอยCางย่ังยืนท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก อีกท้ังมาตรฐานท่ีเก่ียวข>องกับการบริหารจัดการ โดยให>
ความสําคัญในการกําหนดให>สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู>ท่ีเน>นการพัฒนา
ผู>เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให>มีคุณลักษณะอันพึงประสงค& ตอบสนองยุทธศาสตร&ชาติและความ
ต>องการท่ีหลากหลายของประเทศน้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561) 
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 ศาสตร&การบริหารท่ีมีองค&ความรู>ท่ีจําเปBนตCอระบบอุตสาหกรรมท่ีเปBนสCวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจถือเปBนหลักสูตรหน่ึงท่ีอยูCภายใต>หลักสูตรการ
บริหารธุรกิจท่ีมีความขาดแคลนด>านกําลังคนท่ีสามารถปฏิบัติงานได>จริง เพราะกระบวนการผลิตและ
วงจรของสายผลิตภัณฑ&ทุกชนิดอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารธุรกิจควบคูCกันไป แนวโน>ม
ของการแขCงขันกันสูงข้ึนอยCางตCอเน่ืองด>วยมีเทคโนโลยีสมัยใหมCเติบโตตลอดเวลา องค&กรและ
ผู>ประกอบการมีความต>องการความคลCองตัวตCอการทํางานซึ่งมีความต>องการบุคลากรท่ีรู>และเข>าใจ
เร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปBนสําคัญเน่ืองด>วยอุปกรณ&และสิ่งสนับสนุนการทํางานทําให>เม่ือ
เข>าสูCองค&กรจะมีการฝuกอบรมตามระบบขององค&กร แตCองค&กรต>องการบุคลากรท่ีจบตรงสาขาแล>ว
จะต>องมีทักษะด>านเทคโนโลยีในการแก>ไขปsญหาเฉพาะหน>าท่ีนอกเหนือจากท่ีได>ศึกษามาตามระบบ 
สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจจึงถือเปBนสาขาท่ียังสามารถผลิตบุคลากรท่ีเปBนแรงงานท่ียังเปBนเป}าหมาย
สําคัญของตลาดแรงงาน 

ด>วยความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรด>านคอมพิวเตอร&ธุรกิจ รวมถึงความก>าวหน>าของ
เทคโนโลยีท่ีสําคัญย่ิงตCอการพัฒนาชาติดังกลCาวข>างต>นน้ัน ผู>วิจัยมีความสนใจถึงการออกแบบ
หลักสูตรให>สอดรับกับความต>องการของตลาดแรงงานรวมไปถึงการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการเรียน
การสอนของอาจารย&ประจําหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ การวิจัย
น้ีเพ่ือให>ทราบถึงองค&ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&
ธุรกิจของตลาดแรงงาน และเพ่ิมความเข>มแข็งให>กับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในศาสตร&น้ีอยCางแท>จริง 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือการวิเคราะห&องค&ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีตัวแปรท่ีใช>ในการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร&ธุรกิจ จําแนกเปBนสมรรถนะด>าน ด>านทักษะ ความรู> ด>านลักษณะสCวนบุคคล และด>าน
ความถนัด ผู>วิจัยได>รวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องเบ้ืองต>น ผู>วิจัยได>ออกแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห&องค&ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน โดยการนําแนวคิดทฤษฎีการ

   องค&ประกอบของสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 

สมรรถนะด>านทักษะ (Skill) 
1. ทักษะการใช>คอมพิวเตอร& 
2. ทักษะการวิเคราะห&และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร& 
3. ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร& 

สมรรถนะด>านความรู> (Knowledge) 
1. ความรู>เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร& 
2. ความรู>เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม 
3. ความรู>เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
4. ความรู>เก่ียวกับหมวดวิชาความรู>ทั่วไป 

สมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล 
(Personal) 
1. นิสัยสCวนตัว 
2. การเรียนรู> 
3. ทัศนคติตCอองค&กรและเพ่ือนรCวมงาน 

สมรรถนะด>านความถนัด (Aptitude) 
1. ความถนัดด>านภาวะผู>นํา 
2. ความถนัดด>านการปฏิบัติงาน 
3. ความถนัดด>านการจัดการกับ
สถานการณ& 
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วิเคราะห&องค&ประกอบในการจับกลุCมของความสัมพันธ&ของปsจจัยท่ีเก่ียวข>องการศึกษาข>างต>น รCวมกับ
การนําแนวคิดตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ในด>านผลลัพธ&ผู>เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561) 
ผู>วิจัยได>รวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องเบ้ืองต>น ประกอบด>วย 13 มิติ 39 ตัวแปร 
ผู>วิจัยนําข>อมูลท่ีได>ไปทําการหาคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Correlation Coefficient) เพ่ือประเมินคุณภาพและความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามแตC
ละตอน และท้ังฉบับวCาแตCละข>อถามน้ันมีความสัมพันธ&กันหรือไมC และนํามาวิเคราะห&คCาดัชนีความ
สอดคล>อง (Index of Item-Object Congruence : IOC) เทCากับ 0.93 ตCอจากน้ันนําแบบสอบถามท่ี
สร>างข้ึนไปใช>ทดลอง (Try out) กับผู>สนับสนุนโดยเลือกท่ีมีลักษณะใกล>เคียงกับกลุCมตัวอยCางท่ีศึกษา
ในงานวิจัยน้ี จํานวน 30 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของเคร่ืองแบบวัดแตCละตอนและท้ังฉบับ จากน้ัน
นําแบบสอบถามไปเก็บข>อมูล รวบรวมข>อมูล และวิเคราะห&ข>อมูลเพ่ือสรุปผลการวิจัยตCอไป  
  การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือในการวิจัยสCวนของตัวแปรสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ ประกอบด>วย 39 ตัวแปรใช>เกณฑ&คCาความเช่ือม่ัน
โดยคCาความเช่ือม่ันท่ียอมรับได>เทCากับ .60 ของการ&ซาลี (Ghazali, 2008: 165) และได>นําเฉพาะข>อ
คําถามท่ีมีคCามากกวCาเกณฑ&ไปวิเคราะห&ตCอเพ่ือตอบวัตถุประสงค&งานวิจัย ซึ่งตัวแปรท่ีมีความเช่ือม่ัน
ตํ่ากวCาเกณฑ&จะถูกตัดออกประกอบด>วย ตัวแปรทักษะการใช>คอมพิวเตอร& ตัดออกจํานวน 3 ตัวแปร 
ตัวแปรทักษะการวิเคราะห&และออกแบบระบบคอมพิวเตอร& ตัดออกจํานวน 3 ตัวแปร ตัวแปรความรู>
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร& ตัดออก 2 ตัวแปร ตัวแปรความรู>เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม ตัดออก 1 
ตัวแปร ตัวแปรความรู>เก่ียวกับหมวดวิชาความรู>ทั่วไป ตัดออก 2 ตัวแปรความถนัดด>านการปฏิบัติงาน 
ตัดออก1 ตัวแปร และตัวแปรความถนัดด>านภาวะผู>นํา ถูกตัดออก 3 ตัวแปร โดยตัวท่ีถูกตัดท้ังหมดมี
คCาความเช่ือม่ันตํากวCา .60 ซึ่งแสดงให>เห็นถึงความไมCคงท่ีในการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน จึงทําให>เหลือตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห&
ความสัมพันธ&ด>วยคCาสัมประสิทธ์ิสหพันธ&ของเพียรสัน และการวิเคราะห&ปsจจัยมีจํานวน 24 ตัวแปร
 ประชากรและกลุCมตัวอยCางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติงานในสาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ อยูCในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เลือกเฉพาะเจาะจงในเขตพ้ืนท่ีท่ี
ผู>วิจัยเข>าถึงข>อมูลและเพียงพอตCอการศึกษาการวิเคราะห&องค&ประกอบ เพ่ือตอบวัตถุประสงค&ของ
งานวิจัยผู>วิจัยกําหนดขนาดตัวอยCางท่ีน>อยท่ีสุดท่ียอมรับได> จํานวน 10 - 20 เทCาของตัวแปร โดยใช>
กฏแหCงความชัดเจนสําหรับการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห&ปsจจัย สําหรับการวิจัยน้ีมีตัวแปรท้ังหมด 
39 ตัวแปร ผู>วิจัยจึงเลือกขนาดตัวอยCางจํานวน 10 เทCาของตัวแปร (นงลักษณ& วิรัชชัย, 2542) ผู>วิจัย
ทําการสุCมตัวอยCางอยCางงCาย จํานวน 450 ราย ได>รับแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ&กลับคืนมา จํานวน 
331 ราย คิดเปBนร>อยละ 73.56 และมากเพียงพอท่ีจะเปBนตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษาได> โดย
มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี1 ศึกษาปsญหาของงานวิจัย และทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข>องเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและแบบสัมภาษณ& 
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ข้ันตอนท่ี 2 สัมภาษณ&ผู>ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันความสอดคล>องของการศึกษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยข>างต>น 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล พัฒนาเคร่ืองมือ 
และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข>อมูลนําไปสูCการเก็บรวบรวมข>อมูล 

ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห&ข>อมูล แปลความ ตีความ และสรุปผลการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 5 อภิปรายผลการวิจัย และประเมินความเหมาะสมและเปBนไปได>ของการวิเคราะห&

องค&ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของ
ตลาดแรงงาน 

การวิเคราะห&ข>อมูล ผู>วิจัยทําการประมวลผลข>อมูลโดยใช>โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
for Windows Version 16 และสถิติทดสอบตCางๆ ในการวิเคราะห& นําเสนอและการสรุปผลการวิจัย 
ประกอบด>วย การวิเคราะห&ความสัมพันธ&ด>วยคCาสัมประสิทธ์ิสหพันธ&ของเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห&ปsจจัย (Factor Analysis) ด>วยการ
วิเคราะห&ปsจจัยเชิงสํารวจ ใช>วิธีการหมุนแกนปsจจัยแบบมุมฉากด>วยวิธี Varimax เพ่ือหาจํานวนปsจจัย
ท่ีเหมาะสม 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเชิงปริมาณผู>วิจัยได>เลือกใช>แบบสอบถามชนิดแบบตอบเอง (Self – administered) 
เปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูลท่ีพัฒนามาจากการศึกษาทบทวน วรรณกรรมไปเก็บข>อมูลตาม
กรอบระยะเวลาของการศึกษาน้ี ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามใช>มาตรวัดการประเมินคCาแบบลิเคิร&ต
สเกล (Likert Scale) 5 ระดับ (รัตนา ศิริพานิช, 2533) การวิเคราะห&ความสัมพันธ&พบวCา คCาสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรตามท่ีเปBนตัวแปรในการศึกษาวิเคราะห&องค&ประกอบหลังจากตัด
คําถามแล>วจํานวน 24 ตัวแปร มีคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 0.203-1.000 โดยตัวแปร
ท้ังหมดมีความสัมพันธ&กันในทิศทางบวก มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู>วิจัยใช>เกณฑ&ของ Devis 
(Devis's criteria) ในการอธิบายความสัมพันธ&ดังกลCาว คCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 0.01 - 
0.09 แสดงวCาตัวแปรทํานายไมCมีความสัมพันธ&กับตัวแปรเกณฑ& คCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 
0.10 - 0.29 แสดงถึงความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ&อยูCในระดับตํ่า คCา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 0.30 - 0.49 แสดงถึงความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรทํานายกับตัว
แปรเกณฑ&อยูCในระดับปานกลาง คCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 0.50 - 0.69 แสดงถึง
ความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ&อยูCในระดับสูง และหากคCาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ&ต้ังแตC 0.70 ข้ึนไป แสดงวCาความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ&อยูCใน
ระดับสูงมาก ข>างต>น (Devis, 1971 อ>างถึงใน กิตติพงศ& พูลชอบ, 2556)  
 คCาสัมประสิทธิสหสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรตามท่ีเปBนตัวแปรในวิเคราะห&องค&ประกอบ
สมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ พบวCาตัวแปรท่ี มี
ความสัมพันธ&กับตัวแปรเกณฑ&อยูCในระดับตํ่า ประกอบด>วยตัวแปร X15 X22 X16 X37 และX23 มี
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คCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 0.203 – 0.242 สCวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ&กับตัวแปรเกณฑ&
อยูCในระดับปานกลาง ประกอบด>วยตัวแปร X13 X28 X25 X12 X26 X27 X3 X32 X24 และX17 มี
คCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูCระหวCาง 0.338 – 0.484 สCวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ&กับตัวแปรเกณฑ&
อยูCในระดับสูง ประกอบด>วยตัวแปร X19 X2 X1 X29 X39 และX31 มีคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยูC
ระหวCาง 0.527 – 0.699 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ&กับตัวแปรเกณฑ&อยูCในระดับสูงมาก ประกอบด>วยตัว
แปร X30 มีคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&เทCากับ 1.000 ลําดับ 
 การวิเคราะห&ปsจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพ่ือลดจํานวนตัวแปร
ให>น>อยลงและนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ&กันสูงมาจัดกลุCมอยูCในปsจจัยเดียวกัน และเพ่ือยืนยันวCา
คําถามแตCละข>ออยูCกลุCมปsจจัยท่ีเหมาะสม ด>วยการประเมินความเท่ียงตรงกับเกณฑ& (Criterion-
related validity) ผู>วิจัยได>ทดสอบข>อมูลเพ่ือทดสอบความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรด>วยตารางเมตริกซ&
สหสัมพันธ& และยืนยันวCาตัวแปรน้ันมีการกระจายตัวเพ่ือวิเคราะห&ปsจจัยซึ่งมีการพิจารณาคCาสถิติ
ประกอบด>วย  

คC า  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO (Kaiser. H. F., 
1974 and De Vaus, 1995) ซึ่งเกณฑ&จะมีคCาอยูCระหวCาง 0 ถึง 1 หรือคCาจะเข>าใกล> 1 แสดงวCามี
ความสัมพันธ&กันและสามารถเปBนตัวแทนได>จริง จากการวิเคราะห&พบวCา คCา KMO มีคCาเทCากับ .833 
มีคCาเข>าใกล> 1 ถือวCามีคCาระดับสูง แสดงวCาตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห&ปsจจัยมีความเหมาะสม 
(Nunnally, 1967and Williams, Brown, &Onsman, 2010) คCา KMO ท่ีมีคCาต้ังแตC 0.50 ข้ึนไปถือ
วCายอมรับได>  

คCา Bartlett’s Test of Sphericity เปBนการพิจารณาและทดสอบสมมติฐานถ>ามีนัยสําคัญ
ทางสถิติแสดงวCาตัวแปรมีความสัมพันธ&กัน (Bartlett's,1954) พบวCา ได>คCา Bartlett’s Test of 
Sphericity Approx. Chi-Square=3.154, df=276 และคCา Sig.=0.000 ซึ่งหมายถึงมีนัยสําคัญทาง
สถิติ หมายถึงตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห&มีลักษณะเปBนไปตามข>อตกลงเบ้ืองต>นสําหรับการวิเคราะห&อยCาง
เหมาะสม  

คCา Eigenvalue เพ่ือพิจารณาปsจจัยท่ีเหมาะสมและหยุดการสร>างปsจจัย ผู>วิจัยทําการสกัด
ปsจจัย คCาสถิติเพ่ือพิจารณาจํานวนขององค&ประกอบ การระบุเกณฑ&ของ คCา Eigenvalue มีคCา
มากกวCา 1.00 จะถือวCาเปBนกฎท่ีดีท่ีสุดของการสกัดปsจจัย (Gorsuch,1983 and Zwick & Velicer, 
1986 and De Vaus, 1995 and Tabacnick & Fidell, 2007) 

ผลการวิเคราะห&องค&ประกอบพบวCา ตัวแปรทุกตัวแปรมีคCานํ้าหนักปsจจัยระดับสูงในปsจจัย
มากกวCา 1 ปsจจัย ผู>วิจัยทําการหมุนแกนปsจจัยแบบมุมฉากด>วยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห&ได>คCา
นํ้าหนักปsจจัยในแตCละปsจจัยคCาความผันแปรของตัวแปร หรือคCา Communality ท่ีสามารถอธิบายได>
ด>วยปsจจัย พิจารณาจากสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ของตัวแปรท้ังหมดท่ีมีตCอปsจจัยคือ คCานํ้าหนักปsจจัย 
(Factor loading) ดังน้ัน ตัวแปรจะอยูCในปsจจัยใดหรือองค&ประกอบใดให>พิจารณาจากคCานํ้าหนัก
ปsจจัยท่ีมีคCาต้ังแตC 0.50 ข้ึนไป (Joseph F. Hair, Jr. 2010) ท้ังน้ีตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห&ปsจจัยทุกตัว 
คCามีคCาความผันแปรของตัวแปรอยูCระหวCาง 0.549 - 0.833 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงคCานํ้าหนักปsจจัยจากการหมุนแกน ปsจจัยแบบมุมฉากด>วยวิธี Varimax 
 

ข อ คําถาม 
ค�าน้าํหนักปSจจัย Commun

ality 1 2 3 4 5 
 สมรรถนะด>านความรู> (Knowledge)       

13 มีความรู>เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
ฐานข>อมูลได> (X13) 

.781    
 

.722 

16  มีความรู>ด>านการบริหาร การจัดการ 
การตลาด และองค&กร (X16) 

.764    
 

.862 

15 ประยุกต&ใช>ภาษาคอมพิวเตอร&ได>อยCาง
เหมาะสมกับการออกแบบระบบงาน (X15) 

.737    
 

.667 

38  เปBนผู>ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดสําหรับ
องค&กรได>ดี (X38) 

.737    
 

.732 

39  เปBนผู>มีความเสียสละเพ่ือสCวนรวมเม่ือเกิด
สถานการณ&พิเศษได> (X39) 

.693    
 

.695 

23  เปBนผู>ตรงตCอเวลาอยCางสมํ่าเสมอ (X23) .549     .687 
 สมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล (Personal)      
24 เปBนผู>มีความรอบคอบ สุขุม และอดทนในการ

ทํางาน (X24) 
 .739   

 
.772 

22 เปBนผู>มีความซือ่สัตย& สุจริต และมีความ
รับผิดชอบ (X22) 

 .714   
 

.862 

27 มีการพัฒนาด>านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่
เก่ียวข>อง (X27) 

 .713   
 

.636 

32 มีความถนัดในการใช>งานซอฟแวร&และ
แอพพลิเคช่ัน (X32) 

 .692   
 

.558 

25 เปBนผู>มีความกระตือรือร>นในการทํางาน 
(X25) 

 .587   
 

.587 

28 เปBนผู>สํานึกดีตCอองค&กร และเพ่ือนรCวมงาน 
(X28) 

 .550   
 

.509 

 สมรรถนะด>านทักษะ (Skill)       
1 มีความเข>าใจและใช>งานฐานข>อมูล มัลติมีเดีย 

และระบบเครือขCายคอมพิวเตอร&ได> (X1) 
  .833  

 
.797 

26  สามารถใช>วัสดุอุปกรณ&ของตนเอง และ
องค&กรได>อยCางระมัดระวังและปลอดภัย(X26) 

  .701  
 

.767 
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ตารางท่ี 1 แสดงคCานํ้าหนักปsจจัยจากการหมุนแกน ปsจจัยแบบมุมฉากด>วยวิธี Varimax (ตCอ) 
 

ข อ คําถาม 
ค�าน้าํหนักปSจจัย Comm

unality 1 2 3 4 5 
2 นําระบบปฏิบัติการไปประยุกต&ในในการ

พัฒนาระบบและแก>ไขปsญหาทาง
คอมพิวเตอร&ได> (X2) 

  .637  
 

.722 

3 สามารถประยุกต&ใช>โปรแกรมสําเร็จรูปให>
เหมาะสมกับงานด>านตCางๆ (X3) 

  .593  
 

.732 

 สมรรถนะด>านการบริหารจัดการ (Management)     
19 มีความสามารถในการติดตCอสื่อสารข>อมูลได> 

(X19) 
   .774 

 
.755 

17 ประยุกต&ใช>กลยุทธ&ทางการบริหารได>อยCาง
เหมาะสม(X17) 

   .766 
 

.828 

12 มีความรู>เก่ียวกับกระแสนิยมและสถานการณ&
ด>านเทคโนโลยีอันทันสมัย(X12) 

   .680 
 

.624 

18 เรียนรู>เก่ียวกับวัฒนธรรมองค&กรและ
พฤติกรรมขององค&กร (X18) 

   .677 
 

.806 

 สมรรถนะด>านถนัด (Aptitude)       
29 เปBนผู>บอกเลCาถึงองค&กรด>วยความภาคภูมิใจ 

(X29) 
    

.761 .709 

31 มีความถนัดในการใช>อุปกรณ&คอมพิวเตอร&ได>
เปBนอยCางดี (X31) 

    
.760 .764 

30 เปBนผู>มีความคิดริเร่ิมเพ่ือการพัฒนาองค&กรให>
ดีขึ้น (X30) 

    
.591 .647 

37 เปBนผู>จัดการกับเหตุการณ&เฉพาะหน>าเพ่ือ
แก>ไขปsญหาตCางๆ (X37) 

    
.546 .732 

คCา Eigenvalue 10.221 2.239 1.776 1.516 1.114  
คCาร>อยละความแปรปรวน (% Variance) 42.58 9.33 7.40 6.31 4.64  
คCาร>อยละความแปรปรวนสะสม (Cumulative % 
Variance) 42.58 51.91 59.32 65.63 70.27 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square= 3.154, df = 276, Sig. = .000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO = .833 
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 จากตารางท่ี 1 พบวCาการศึกษาถึงคCานํ้าหนักปsจจัย (Factor loading) ในแตCละคําถามท่ีผู>วิจัย
คัดเลือกเฉพาะท่ีมีคCานํ้าหนักปsจจัยท่ีมีคCาต้ังแตC 0.50 ข้ึนไป จากการสร>างคําถามซึ่งมีท้ังหมด 39 ข>อ 
และคัดเลือกเฉพาะตัวแปรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการวิเคราะห&องค&ประกอบได> 24 ตัวแปร พบวCา ไมC
มีข>อคําถามข>อใดถูกลดคําถามไปและทําให>ได>ปsจจัยท้ังหมด 5 ปsจจัย ดังมีรายละเอียดตCอไปน้ี ปsจจัยท่ี 1 
ปsจจัยสมรรถนะด>านความรู> (Knowledge) ประกอบด>วย 6 ตัวแปร โดยมีคCานํ้าหนักระหวCาง 0.549 - 0.781 
สามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ
ของตลาดแรงงานได>ร>อยละ 42.58 ปsจจัยท่ี 2 ปsจจัยสมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล (Personal) 
ประกอบด>วย 6 ตัวแปร โดยมีคCานํ้าหนักระหวCาง 0.550 - 0.739 สามารถอธิบายความผันแปรของ
สมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงานได>ร>อยละ 
51.91 ปsจจัยท่ี 3 ปsจจัยสมรรถนะด>านทักษะ (Skill) ประกอบด>วย 4 ตัวแปร โดยมีคCานํ้าหนักระหวCาง 
0.550 - 0.739 สามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงานได>ร>อยละ 59.32 ปsจจัยท่ี 4 ปsจจัยสมรรถนะด>านการบริหารจัดการ 
(Management) ประกอบด>วย 4 ตัวแปร โดยมีคCานํ้าหนักระหวCาง 0.677 - 0.774 สามารถอธิบายความ
ผันแปรของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงานได>
ร>อยละ 65.63 และปsจจัยท่ี 5 ปsจจัยสมรรถนะด>านถนัด (Aptitude) ประกอบด>วย 4 ตัวแปร โดยมีคCา
นํ้าหนักระหวCาง 0.546 - 0.761 สามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงานได>ร>อยละ 70.27 ผู>วิจัยทําการหมุนแกนปsจจัย
แล>วพบวCา ได>ปsจจัยท้ังหมด 4 ปsจจัยมีพิสัยของคCา Eigenvalue อยูCระหวCาง 1.114 - 10.221 ดังตารางท่ี 1 
 
การวิเคราะห�ระดับความสัมพันธ�ขององค�ประกอบสมรรถนะทางวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี 2 คCาเฉลี่ย สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคCาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของระดับสมรรถนะทาง
วิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน 
 

ตัวแปร 
จํานวน

ข อ 
ค�าเฉลี่ย 

ส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค�า
สัมประสิทธิ์
ความเช่ือม่ัน 

สมรรถนะวิชาชีพโดยรวม  24 3.68 0.549 1.000 
- สมรรถนะด>านความรู> (Knowledge) 6 3.64 0.544 0.813 
- สมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล (Personal) 6 3.57 0.546 0.692 
- สมรรถนะด>านทักษะ (Skill) 4 3.60 0.767 0.793 
- สมรรถนะด>านการบริหารจัดการ 
(Management) 4 3.82 0.764 0.805 
- สมรรถนะด>านถนัด (Aptitude) 4 3.55 0.615 0.764 
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จากตารางท่ี 2 พบวCา คCาเฉลี่ยสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงานโดยรวม เทCากับ 3.68 และคCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทCากับ 
0.549 ซึ่งอยูCในระดับสูง และคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ความเช่ือม่ันโดยภาพรวมเทCากับ 1.000 ซึ่งอยูC
ในระดับสูงมากตามเกณฑ& เม่ือพิจารณารายสมรรถนะทางวิชาชีพตามองค&ประกอบท้ังหมด 6 ปsจจัย 
ทุกตัวมีคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับได>ตามเกณฑ& ซึ่งมีคCาสัมประสิทธ์ิค
รอนบาคแอลฟ�าอยูCระหวCาง 0.692 – 0.813 ประกอบด>วย ความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรทํานายกับตัว
แปรเกณฑ&อยูCในระดับสูงมาก ได>แกC สมรรถนะด>านถนัด (Aptitude) สมรรถนะด>านทักษะ (Skill) 
สมรรถนะด>านการบริหารจัดการ (Management) และสมรรถนะด>านความรู> (Knowledge) มีคCา
เทCากับ 0.764 0.793 0.805 และ 0.813 ตามลําดับ สCวนความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรทํานายกับตัว
แปรเกณฑ&อยูCในระดับสูง ได>แกC สมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล (Personal) มีคCาเทCากับ 0.692  

 
อภิปรายผล  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือวิเคราะห&องค&ประกอบสมรรถนะวิชาชีพของผู>สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน มีความเช่ือม่ันได>และสามารถนําไปใช>งานได> 
พบวCาสามารถสกัดปsจจัยได> 5 ปsจจัย ซึ่งอธิบายความผันแปรโดยรวมได>เทCากับร>อยละ 70.27 ซึ่งปsจจัย
ใหมCท่ีสกัดได>ประกอบด>วย สมรรถนะด>านลักษณะสCวนบุคคล สมรรถนะด>านถนัด สมรรถนะด>าน
ทักษะ สมรรถนะด>านการบริหารจัดการ และสมรรถนะด>านความรู> ตามลําดับ โดยมีคCาความเช่ือม่ันค
รอนบาคแอลฟ�าอยูCระหวCาง 0.692 – 0.813 การวิเคราะห&ปsจจัยท้ังหมด 6 ปsจจัยมีพิสัยของคCา 
Eigenvalue อยูCในเกณฑ&ท่ีเหมาะสม คCาเฉลี่ยโดยรวมและคCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูCในระดับสูง 
สCวนคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ความเช่ือม่ันโดยภาพรวมอยูCในระดับท่ียอมรับได>ตามเกณฑ& เม่ือ
พิจารณารายปsจจัยท้ังหมด 5 ปsจจัย ทุกตัวมีคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับ
ได>ตามเกณฑ& 
  
ข อเสนอแนะ 
 ข>อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตCอไป 
 จากผลการวิจัย วิเคราะห&องค&ประกอบสมรรถนะทางวิชาชีพของผู>สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร&ธุรกิจของตลาดแรงงาน ได>องค&ประกอบท่ีเปBนปsจจัยท่ีสามารถนําไปประยุกต&ใช>ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพคอมพิวเตอร&ธุรกิจเพ่ือให>ตรงตCอความต>องการของตลาดแรงงาน 
ผู>วิจัยมีข>อเสนอเพ่ิมเติมในการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนการสอนควรให>ความสําคัญถึงองค&ประกอบท่ีชCวยสCงเสริมให>ผู>เรียนมี
สมรรถนะทางวิชาชีพระดับสูงข้ึน ท้ังความรู>ด>านวิชาการ ความสามารถท่ัวไป ท่ีเปBนพ้ืนฐานในการ
ทํางาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีสCงเสริมประสบการณ&เพ่ือเตรียมพร>อมการเข>าสูCการทํางานจริง 
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 2. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือผู>เรียนสําเร็จการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจะต>องนํา
องค&ประกอบท่ีได>ผCานการพิจารณาจากสถานประกอบการไปเปBนสCวนประกอบในการวางแผนและ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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การบริหารจัดการศูนย�กีฬาและวิทยาศาสตร�การกีฬา 
ในมหาวิทยาลัยเอกชน 

The Administration and Management in Sport Center  
and Sport Science in Private University. 

 
นันท&นภัส ผลตาล1 สมเกียรติ สนธิวัฒน&ตระกูลร&2 และป�ยวัฒน& ตลับทอง3 

1,2สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3สาขาวิทยาศาสตร&การกีฬา คณะวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปBนเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ด>วยการวิจัยเชิงคุณภาพจากข>อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง และการ
สัมภาษณ&เชิงลึก (In-dept Interview) จากกลุCมผู>ให>ข>อมูลสําคัญ เปBนผู>บริหารผู>บริหาร/ผู>แทน 
บุคลากรของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา จํานวน 7 ทCาน โดยใช>วิธีการเลือกกลุCมตัวอยCางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) สรุปผลด>วยการวิเคราะห&เชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบวCา  

มหาวิทยาลัยเอกชนเปBนองค&กรดําเนินงานตามเกณฑ&มาตรฐานการศึกษาท่ีมีการดําเนินงาน
ด>านการให>บริการวิชาการ วิชาชีพ และสCงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบของศูนย&กีฬาและ
วิทยาศาสตร&การกีฬาท่ีแยกออกจากสํานักกีฬา และสํานักกิจการนักศึกษา แตCทําหน>าท่ีในการ
ให>บริการการออกกําลังกายในรูปแบบของสมาชิกแกCนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป และเปBน
ห>องปฏิบัติการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร&การกีฬา จากศึกษาตามกรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการพบวCา ด>านการวางแผน มีการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารงานโดยผู>บริหารสูงสุด 
รองลงมาให>ความสําคัญกับแผนงบประมาณในการบริหารงานศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา 
ด>านการจัดองค&กรสCวนใหญCเปBนไปตามนโยบายของผู>บริหารอยูCภายใต>การดูแลของผู>บริหารโดยรอง
อธิการบดีสํานักกิจการนักศึกษา บางสCวนถูกการกํากับดูแลของผู>บริหารของคณะ และผู>อํานวยการ
สํานักของมหาวิทยาลัย และโดยรวมได>รับการอนุมัติสั่งการ ด>านการจัดองค&กรจากผู>บริหารสูงสุด การ
บริหารบุคคลของผู>บริหารยังไมCได>ให>ความสําคัญกับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรซึ่ง
ความก>าวหน>าและระบบเงินเดือนท่ีชัดเจนจะทําให>อัตราการลาออกน>อยลง การควบคุมงานและการ
ประเมินเปBนเร่ืองนามธรรมบุคลากรไมCได>รับความเปBนธรรมในการประเมินผลงานตามตําแหนCงงาน 
คําสําคญั : การบริหารจัดการ, วิทยาศาสตร&การกีฬา 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study The administration and management 
of Sport Center and Sport Science in Private University. Study the problems of 
administration with qualitative research by studying from relevant documents and 
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research And In-dept Interviews from key informants 7 persons using Purposive 
Sampling method. Summarize the data was analyzed by content analysis.  

The study in Private universities are organizations that operate in accordance 
with the educational standards that are operating in the field of academic services, 
professions, and teaching and learning activities. And the Office of Student Affairs But 
serves to provide exercise services to outsiders in the form of members, personnel 
and the public. And is a study room for students of the Faculty of Sport Science. The 
finding for Planning by setting policies and management plans by top management 
The second priority is the budget plan for managing sports and sports science 
centers. The organization is mostly in accordance with the policy of the executives 
under the supervision of the executive by the Vice President for the Office of 
Student Affairs. And some are under the supervision of the administrators of the 
faculty And the director of the university And overall received approval for the order. 
The Organizational management from top management of the executives has not 
given priority to development and increase the potential of personnel, which the 
progress and salary system will result in fewer resignation rates. Job control and 
assessment is an abstract. Personnel are not justified in evaluating work positions. 
Keywords: Administration and Management, Sport Science  
 
บทนํา 

แผนพัฒนาการกีฬาแหCงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) ได>มุCงหวังให>การกีฬาเปBนสCวน
สําคัญของวิถีชีวิตและสCงเสริมให>ประชาชนทุกภาคสCวนมีนํ้าใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังด>าน
สุขภาพรCางกายและจิตใจ ประกอบกับมีองค&ความรู>ด>านการกีฬา อันจะเปBนพ้ืนฐานในการพัฒนากีฬา
ไทยสูCความเปBนเลิศในระดับสากล นํามาซึ่งความภาคภูมิใจและสร>างความสามัคคีแกCคนในชาติ 
สามารถสร>างอาชีพและรายได>ผCานการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
เพ่ือเสริมสร>างมูลคCาเพ่ิมให>แกCเศรษฐกิจของประเทศ จึงหวังแผนพัฒนาการกีฬาแหCงชาติฉบับท่ี 6 น้ี 
จะถูกนําไปใช>ทุกภาคสCวนเพ่ือเปBนการขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยในระยะ 5 ปO
ตCอไป (กระทรวงทCองเท่ียวและกีฬา, 2560) สถานการณ&กีฬาของประเทศได>มีการพัฒนาอยCางตCอเน่ือง
ในชCวงท่ีผCานมา โดยมีนักกีฬาอาชีพคนไทยหลายคนท่ีประสบความสําเร็จในเวทีระดับนานาชาติและ
สามารถสร>างช่ือเสียงให>แกCตนเองและประเทศ มีการตราพระราชบัญญัติหลายฉบับเพ่ือสCงเสริมการ
พัฒนาการกีฬาในประเทศ มีการสCงเสริมกีฬาอาชีพอยCางเปBนรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเปBน
ระบบและมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวอยCางตCอเน่ืองของอุตสาหกรรมกีฬา ใน
ระยะเวลา 5 ปOท่ีผCานมามีการเติบโตคCอนข>างสูงกวCาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศ
ถึง 3 เทCา มีจํานวนของท้ังชาวไทยและชาวตCางประเทศเข>ารCวมเลCนและชมการแขCงขันกิจกรรมกีฬา
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กวCา 3 ล>านคน อยCางไรก็ตาม ผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติยังไมC
สามารถบรรลุผลได>ตามเป}าหมายเน่ืองจากขาดความสมํ่าเสมอในผลงาน และประชาชนไปยังไมCได>รับ
การสนับสนุนและสCงเสริมให>ออกกําลังกายและเลCนกีฬาอยCางเน่ือง จึงทําให>สัดสCวนประชากรท่ีออก
กําลังกายหรือเลCนกีฬาอยCางสมํ่าเสมอลดลงเหลือเพียงร>อยละ 23.6 ในปO 2558 เม่ือเทียบกับร>อยละ 
26.10 ในปO พ.ศ. 2554  

หน่ึงในแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร&น้ีคือ ยกระดับระบบการเรียนการสอนด>านการ
กีฬาให>ความความทันสมัยในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาและการวิเคราะห&บทเรียนจากกรณีศึกษา
ตัวอยCางท่ีดี และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการกีฬาในระดับอุดมศึกษาให>ทันสมัย สอดคล>องการ
มาตรฐานสากล จัดต้ังมหาวิทยาลัยกีฬาแหCงชาติและสนับสนุนให>เป�ดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข>องกับการพัฒนาองค&ความรู>ท่ีเก่ียวข>องกับการกีฬาของประเทศ สCงเสริมการศึกษา
ทางด>านกีฬาโดยใช>สื่อสาธารณะในการประชาสัมพันธ& เพ่ือดึงดูดให>นักเรียนมีความสนใจและเพ่ิม
ปริมาณบุคลากรการกีฬาท่ีมีคุณภาพในประเทศ ดังจะเห็นถึงความจําเปBนและความสําคัญของการ
ผลักดันให>มีการนําความรู>ด>านวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช>จริงสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน โดยการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรด>าน
วิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีการกีฬาท่ีมีคุณภาพให>เพียงพอกับความต>องการของสมาคมกีฬา นักกีฬา 
ประชาชน ด>วยการสร>างความรCวมมือระหวCางสถานศึกษาเพ่ือแบCงปsนความรู>ในด>านวิทยาศาสตร&และ
เทคโนโลยีการกีฬาแขนงตCางๆ และสCงเสริมการนําวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีการกีฬามาปรับใช>เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชCนน้ีศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาเปBนตัวเช่ือมสําคัญตCอการ
ขับเคลื่อนตามยุทธ&ของแผนพัฒนากีฬาแหCงชาติตามข>างต>นท่ีต>องได>รับความรCวมมือจากทุกภาคสCวนท่ี
มีสามารถเปBนตัวกลางในการให>การสนับสนุนองค&ความรู>และความเข>าใจในวิทยาศาสตร&การกีฬา
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา  

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญอยCางย่ิงตCอการสร>าง
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและการนําเอาองค&ความรู>และหลักการทางด>านวิทยาศาสตร&การกีฬาไปใช>
กับศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา จึงมีความจําเปBนท่ีจะต>องได>รับการพัฒนาและปรับตัวให>ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงความก>าวหน>าของวิยาศาสตร&การกีฬา เร่ิมจากการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาเปBนสื่อกลางเพ่ือเช่ือมตCอในการสานตCอแนวคิดหรือถCายทอดถึงหลักการท่ีเก่ียวข>อง
กับวิทยาศาสตร&การกีฬา ดังคํากลCาวของ สุพิตร สมาหิโต (2547) ถึงแนวทางของการพัฒนา
วิทยาศาสตร&การกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ต>องมีการจัดต้ังสํานักกีฬาหรือศูนย&วิทยาศาสตร&การ
กีฬาอันเปBนหนCวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญตCอการชCวยพัฒนาวิทยาศาสตร&การกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา 
เพราะจะเปBนการนําไปสูCการเปBนศูนย&กลางขององค&ความรู> ผู>เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู>ความสามารถตCอ
การปฏิบัติงานด>านการพัฒนาวิทยาศาสตร&การกีฬา ท้ังสถาบันการศึกษาแตCละแหCงมีข>อจํากัดท่ี
แตกตCางกันซึ่งต>องศึกษาถึงปsญหา อุปสรรค เก่ียวกับการพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัย และมีความ
แตกตCางด>านนโยบายการบริหารของแตCละมหาวิทยาลัย เพราะตCางมีเป}าหมายของความสําเร็จด>าน
กีฬาตCางกัน ปsญหาในการบริหารจัดการทําให>การพัฒนาอาจจะไมCประสบความสําเร็จและไมCตCอเน่ือง  
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กระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการและหน>าท่ีของการบริหารของเฮนร่ี 
ฟาโยล&  (Henri Fayol,1841-1925) ตามแนวคิดของการบ ริหารประกอบด>วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค&การ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือ 
“POLC” สอดคล>องกับแนวคิดการบริหารจัดการและหน>าท่ีของการริหารของ ลูอส อัลเลน (1973 
อ>างถึงใน Stuart Crainer, 2551 P. 32-33) ท่ีได>รวมรายละเอียดท้ังเร่ืองหลักไว> 4 ประการใน
รูปแบบของหน>าท่ีประกอบด>วย หน>าท่ีการวางแผน หน>าท่ีการจัดองค&กร หน>าท่ีการนํา และหน>าท่ีการ
ควบคุม ซึ่งล>วนเปBนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ติดตามผล แก>ไขปรับปรุงและขจัดความขัดแย>งสอดคล>องกับ
แนวคิดของคูนซ&และเวียร&ริช (Koontz & Weihrich. 1988) ท่ีวCาการบริหารทําให>งานบรรลุได>ตาม
เป}าหมายขององค&กรซึ่งองค&กรจะต>องใช>การวางแผน การจัดองค&การ การนํา และการควบคุม ควบคูC
กับการจัดสรรทรัพยากร สภาพแวดล>อมทางกายภาพขององค&กร  

จากสภาพปsญหาข>างต>นผู>วิจัยต>องการศึกษาถึงการบริหารงานของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&
การกีฬาของในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให>ประความสําเร็จ ด>วยทฤษฎีการจัดการและหน>าท่ีของ
การบริหาร ประกอบด>วย การวางแผน การจัดองค&กร การนําองค&กร และการควบคุม เพ่ือการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในมหาวิทยาลัยอยCางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เพ่ือให>ได>ข>อมูล

จากผู>ให>ข>อมูลสําคัญแบบเชิงลึกถึงการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาใน
สถานการณ&ปsจจุบัน และนําไปสูCการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน การศึกษาข>อมูลจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข>อง 
(Documentary Research) ด>วยการศึกษาเอกสารเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวข>อง และเอกสารท่ีเก่ียวข>อง
กับการบริหารงานของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาของมหาวิทยาลัยท่ีเปBนกลุCมตัวอยCางของ
การศึกษาคร้ังน้ี 

การวิจัยคร้ังน้ีผู>วิจัยได>ออกแบบวิจัยด>วยการสัมภาษณ&เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
กลุCมผู>ให>ข>อมูลสําคัญ เปBนผู>บริหารผู>บริหาร/ผู>แทน บุคลากรของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา
ในมหาวิทยาลัยเอกชนฝs งธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 สถาบัน รวมจํานวน 7 ทCาน โดยใช>
วิธีการเลือกกลุCมตัวอยCางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีเปBนตัวแทนของกลุCมตัวอยCางตาม
กรอบแนวคิดของทฤษฎีการบริหารจัดการและข>อเสนอแนะ แนวคิดเพ่ิมเติมได>อยCางอิสระ ด>วยแนว
คําถามท่ีผู>วิจัยกําหนดข้ึนเปBนแบบสัมภาษณ& ผู>วิจัยจะทําการวิเคราะห&ข>อมูลจากการสํารวจเอกสาร
การสัมภาษณ&เชิงลึกและการสนทนากลุCมและใช>วิธีการบันทึกและถอดเทประหวCางการสัมภาษณ&
ข>อมูลจากแบบสัมภาษณ&มาวิเคราะห&เชิงเน้ือหา (Content analysis) และวิธีวิเคราะห&เชิงพรรณนา
แล>วจึงเสนอในรูปความเรียงเพ่ือให>ได>ข>อมูลท่ีครบถ>วนสมบูรณ& เพ่ือให>ได>ความสอดคล>องและเช่ือมโยง
กับเน้ือหาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข>องและตอบวัตถุประสงค&ของการวิจัย การศึกษาการบริหารจัดการ
ศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการวิเคราะห&ข>อมูลตามข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย จนสามารถนํามาวิเคราะห&และสังเคราะห&ออกมาเปBนรูปแบบแสดงถึงความสัมพันธ&
ของกระบวนการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในมหาวิทยาลัยเอกชนได> ผู>วิจัยเก็บ
รวบรวมข>อมูลจากผู>ให>ข>อมูลสําคัญ และนําเสนอผลของข>อมูลด>วยการสรุปประเด็นหลักของการ
บริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในมหาวิทยาลัยเอกชน จากข>อมูลเอกสาร การ
สัมภาษณ&เชิงลึก ด>วยการนํามาวิเคราะห&รCวมกับเน้ือหาท้ังหมดตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข>องอยCาง
สอดคล>องกัน เพ่ือนําไปตอบวัตถุประสงค&ของการวิจัยคร้ังน้ี 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การจัดการกับระบบการบริหารงานศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในมหาวิทยาลัย
เอกชนน้ันพบวCาสถานการณ&และปsญหาเก่ียวกับระบบงานท่ีเกิดข้ึนทําให>เข>าระบบการดําเนินงานของ
แตCละมหาวิทยาลัยมากข้ึน ด>วยมีความยืดหยุCนและปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานได>สะดวกตาม
สถานการณ&และสภาวะแวดล>อมภายนอกองค&กรท่ีเข>ามากระทบจึงทําให>สามารถแก>ไขสถานการณ&
เฉพาะหน>าไปอยCางดี ด>วยความท่ีเปBนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมีระบบโครงสร>างการบริหารและ
การสั่งการท่ีรวดเร็ว ทันสมัย รูปแบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงด>วยมีรูปแบบในการจัดการด>าน
ตCางๆ ด>วยตนเองตCางจากภาครัฐ โดยเฉพาะการสั่งการและการอนุมัติซึ่งสิ่งสําคัญการขับเคลื่อน
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องค&กรคืองบประมาณ ระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนCวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแล
สถาบันศึกษาเอกชนสCงผลตCอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนเปBนอยCางมาก การเป�ดคณะเพ่ือ
ดําเนินการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร&การกีฬาทําให>ต>องจัดศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา
เปBนของตนเอง ต>องใช>งบประมาณจํานาวนมากในการจัดต้ังศูนย&ซึ่งมหาวิทยาลัยต>องบริหารงาน
ท้ังหมด ต้ังแตCเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และมีรูปแบบการดําเนินกิจการในรูปแบบศูนย&กีฬา
เปBนการสร>างรายได>จากการจัดศูนย&กีฬาดังกลCาว 
  จากการศึกษาภาพรวมเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาของ
มหาวิทยาลัยเอกชน สCวนมากมีรูปแบบเปBนศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาท่ีแยกออกจากสํานัก
กีฬาและสํานักกิจการนักศึกษาแตCทําหน>าท่ีในการให>บริการแกCบุคคลภายนอกในรูปแบบของสมาชิก
ดําเนินงานรูปแบบบริษัทจํากัด และสCงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน สCงเสริมการออกกําลังกายของ
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป และเปBนห>องปฏิบัติการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร&
การกีฬา เพ่ือให>การการเรียนการสอนเปBนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร ซึ่งการบริหารจัดการตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่ผู>วิจัยศึกษาดังน้ี 
 1. การวางแผน (Planning) ของการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา 
 ศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬามีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร& แผนการ
ดําเนินงานภายใต>กรอบการบริหารงานงานของมหาวิทยาลัย ท่ีสอดคล>องแผนพัฒนากีฬาแหCงชาติ 
และแผนพัฒนาของหนCวยงานท่ีควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเก่ียวข>อง 
ให>เปBนไปตามข>อกําหนดของมหาวิทยาลัยแตCละแหCง ท้ังน้ีการจัดการด>านของการวางแผนน้ันเปBน
รูปแบบของแผนอนาคตขององค&กร ซึ่งการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานอาจจะเหมาะสมกับ
สถานการณ&ท้ังหมดท่ีมีผลตCอการบริหารจัดการของศูนย&ฯ เชCน การเปลี่ยนแปลงโครงสร>างการบริหาร 
การเปลี่ยนผู>บริหารสCงผลตCอการนโยบายของผู>บริหารท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ด>วยความเปBน
มหาวิทยาลัยเอกชนเน>นผลการปฏิบัติงานและเข>มข>นเร่ืองของผลการดําเนินงานทําให>บุคลากรอาจจะ
ไมCได>ให>ความสําคัญกับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกีฬาเทCาท่ีควร เชCน ต>องปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบให>เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดทําให>ไมCได>รับการสCงเสริมด>านสุขภาพแกCบุคลากร เปBน
ต>น สําหรับการบริหารจัดการตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีจัดทําข้ึนน้ันยังคงต>องมีและ
จัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกของการปฏิบัติงานให>ได>ตามเกณฑ&ของมหาวิทยาลัย 
โปรCงใส ตรวจสอบได> โดยเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ การกําหนดนโยบายและการแผนการ
บริหารงานของผู>บริหาร รองลงมาคือ งบประมาณในการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การ
กีฬา เชCน งบประมาณในการจัดกิจกรรม งบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณ& เปBนต>น  
 2. การจัดองค&กร (Organizing) ของการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา 
 การจัดองค&กรหรือจัดหน>าท่ีตําแหนCงงานเปBนไปตามโครงสร>างของมหาวิทยาลัยได>กําหนด
ไว> เพ่ือให>มีผู>ปฏิบัติตามครบทุกตําแหนCงงานรCวมกันฝ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข>องขององค&กรได>อยCางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การจัดภาระงานไปตามตําแหนCงงานยังคงไมCเปBนตามแผนงานท้ังหมดเพราะ
ลักษณะของการบริหารแบบเอกชนทําให>อํานาจการสั่งการและอํานาจการตัดสินใจต>องได>รับการ
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พิจารณาควบคูCไปกับงบประมาณและการเงิน ข้ึนอยูCกับผู>บริหารในเวลาน้ันวCาให>ความสําคัญกับวาระ
ของกิจกรรมและสถานการณ&ที่เกิดข้ึนอยCางไรด>วย อีกท้ังมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีรูปแบบของตําแหนCง
งานและงานท่ีปฏิบัติไมCสอดคล>องกันท้ังหมดบางคนมีตําแหนCงอยCางเดียวไมCได>ปฏิบัติ บางสCวนมี
มากกวCา 1 บทบาท ดังน้ัน รูปแบบของการจัดองค&กรไปตามตําแหนCงงานและภาระหน>าท่ีของงานไมC
เปBนไปตามแผนท้ังหมด บางมหาวิทยาลัยไมCให>ความสําคัญภาระงานท่ีมากเกินของบุคลากรมีผลตCอ
การพัฒนาบุคลกรเปBนอุปสรรคตCอการบริหารคน  

การให>บริการของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาของมหาวิทยาลัยเอกชนเปBนรูปแบบ
ของศูนย&กีฬาท่ีให>บริการแบบสร>างรายได>ท้ังสิ้น ซึ่งการจัดโครงสร>างขององค&กรสCวนใหญCเปBนไปตาม
นโยบายของผู>บริหารของมหาวิทยาลัยอยูCภายใต>การดูแลของผู>บริหารของมหาวิทยาลัยโดยรอง
อธิการบดีสํานักกิจการนักศึกษา และบางสCวนเปBนการจัดโครงสร>างขององค&กรเปBนไปตาม
คณะกรรมการบริหารภายใต>การกํากับดูแลของผู>บริหารของคณะ และผู>อํานวยการสํานักของ
มหาวิทยาลัย และโดยรวมได>รับการอนุมัติสั่งการด>านของการจัดองค&กรจากผู>บริหารสูงสุด 
 3. การนําองค&กร (Leading) ของการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา 
 การนําองค&กรเพ่ือให>บรรลุเป}าหมายตามพันธะกิจท่ีวางไว>จะเปBนไปตามข>อกําหนดของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีหลักเกณฑ& ท่ีแตกตCางกัน โดยยึดหลักการดําเนินงานและการสั่งการไปตาม
สถานการณ&ท่ีองค&กรจะได>ประโยชน&สูงสุดและบรรลุเป}าหมายท่ีกําหนดไว>เปBนสิ่งสําคัญเปBนลักษณะ
ของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาท่ีให>บริการแบบสร>างรายได>ให>กับมหาวิทยาลัย สCงผลตCอผู>นํา
ขององค&กรจึงยึดหลักการดําเนินกิจการของศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬาในการให>บริการของ
ศูนย&ฯ แกCนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ คณาจารย&และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักกีฬาทีมชาติ
ท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุน และสมาชิกท่ัวไป แตCบางสถานการณ&จะต>องให>บริการชุมชนตามเกณฑ&การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงต>องมีความยืดหยุCนไปตามสถานการณ& อาจกระทบกับการดําเนินประจํา
ของบุคลากรท่ีดูแลศูนย&ฯโดยตรง ยังคงมีอัตราการลาออกของบุคลากร สําหรับการระบบการคัดเลือก
บุคลากรเข>าทํางานจะต>องมีคัดเลือกตามตําแหนCงงานและคุณสมบัติเหมาะกับภาระงาน ซึ่งการจาก
ศึกษาข>อมูลสCวนมากมีความต>องการได>รับการพัฒนาและฝuกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถเปBนการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรแตCองค&กรไมCได>ให>ความสําคัญเทCาท่ีควร รองลงมาคือบุคลากรต>องการ
ความก>าวหน>าและระบบเงินเดือนท่ีชัดเจนจะทําให>อัตราการลาออกน>อยลง  
 4. การควบคุม (Controlling) ของการบริหารจัดการศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา 
 การติดตามและควบคุมการดําเนินงานมีการวางแผนและปฏิบัติตามเกณฑ&และระเบียน
ตามลําดับข้ันของโครงสร>างของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม โดยมีบางสถานการณ&ท่ีต>องประเมินแบบ
ชCวยเหลือเพ่ือให>ได>ตามเกณฑ&ท่ีเหมาะสม มหาวิทยาลัยเอกชนยังคงต>องปฏิบัติตามเกณฑ&คุณภาพ
การศึกษาภายในหนCวยงานภาครัฐท่ีควบคุมไปพร>อมกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนสอนของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การประเมินผลงานสCวนมากเปBนนามธรรมผู>บริหารพิจารณา
จากรายงานสรุป เอกสารและเกณฑ&ประเมินในเร่ืองท่ีเก่ียวข>อง สําหรับบุคลากรของศูนย&กีฬาและ
วิทยาศาสตร&การกีฬาสCวนมากจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเชCนเดียวกับบุคลากรโดยรวมของ
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มหาวิทยาลัย คCาตอบแทนพิจารณาตามคุณวุฒิ แตCบางมหาวิทยาลัยมองวCาควรได>รับการพิจาณาคCา
วิชาชีพและใช>กําลังกายในการดูแลศูนย&ฯมากกวCาพนักงานของมหาวิทยาลัยสCวนอ่ืน ๆ 
 
ข อเสนอแนะ 
 ข>อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

ในการวางแผนงานของมหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลศูนย&กีฬาและวิทยาศาสตร&การกีฬา
ควรมีการกําหนดและดําเนินงานตามแผนระยะยาวเพ่ือให>มีแนวทางในการดําเนินงานอยCางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป}าหมายของมหาวิทยาลัย รCวมท้ังสCงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข>องท้ังหมด
เพ่ือให>ได>ผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและได>มาตรฐานตามวิชาชีพวิทยาศาสตร&การกีฬา 

ข>อเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตCอไป 
ในการศึกษาเพ่ิมเติมด>านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาเพราะการจัดการบุคลากรหรือ

ทรัพยากรมนุษย&ท่ีดีจะชCวยเพ่ิมประสิทธิภาพองค&กรโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยท่ีเปBนแหลCงผลิต
บุคลากรสายตCางๆออกสูCตลาดแรงงาน องค&กรตCางๆจะมีรูปแบบของการดูแลด>านทรัพยากรมนุษย&
ต้ังแตCการสรรหา การพัฒนาการจูงใจ การคัดเลือก และการรักษาบุคลากร รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตCางๆ ในองค&กรด>วยการสนับสนุนด>านตCางๆ แตกตCางกันตาม
สายงาน ลักษณะงาน และตําแหนCงงาน  
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ความต องการเรียนหลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูผู สอน 
เพื่อขยายตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

Needs of English Teaching Course for Teachers in order to get more share in 
English Tutorial Institutes’ Market 

 
พรประภา ศรีราพร และดวงกมล วิวัฒน&ชาญกิจ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

   
บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาความต>องการของครูผู>สอนท่ีมีตCอหลักสูตรเทคนิคการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือขยายตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษด>วยการเป�ดหลักสูตรสําหรับครูผู>สอน
ภาษาอังกฤษ กลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ครูผู>สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปOท่ี 
1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ท่ีได>เข>ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู>วิจัยเก็บรวบรวมข>อมูลโดยใช>แบบสอบถาม สถิติท่ีใช>ได>แกC 
ความถ่ี ร>อยละ คCาเฉลี่ย สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  
 ผลการวิจัย พบวCาครูผู>สอนสCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 58 ครูผู>สอนสCวนใหญC
ศึกษาอยูCในสถานศึกษาขนาดใหญCคิดเปBนร>อยละ 48.5 สCวนใหญCศึกษาอยูCในระดับช>�นมัธยมศึกษาปOท่ี 
1-3 คิดเปBนร>อยละ 47 เม่ือเปรียบเทียบความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ พบวCา
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตCางกัน จะมีความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไมC
ตCางกัน ระดับช>�นเรียนตCางกัน มีความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษโดยภาพรวม
ตCางกัน ปsญหาความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ได>แกC ด>านทําเล รองลงมาสCวนใหญC
ให>ความสําคัญด>านสื่อและเทคโนโลยีระดับสูง ความต>องการเรียนเทคนิคการสอนของครูผู>สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 3 อันดับแรก ได>แกC 1) ด>านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต>องจัดให>มีสื่อการเรียนการสอน
ท่ีทันสมัย 2) ด>านความมีช่ือเสียงของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เรียนกับเจ>าของภาษาท่ีมีเทคนิคการ
สอนดีเข>าใจงCาย และ 3) ด>านระยะเวลาเรียน ครูผู>สอนจะต>องจัดสรรเวลาเรียนในวันหยุด 
คําสําคัญ: ครูผู>สอน, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ, เทคนิคการสอน 

 
Abstract 

 This research was aimed for studying about teacher’ requirements for taking 
an English course especially for English teachers in Secondary schools in order to 
expand market share from the English Institute Schools’ market. And, a researcher 
would suggest the English Institute Schools to end up with opening new curriculum 
that emphasized on English Teaching Technics. Sample groups were English Teachers 
in Secondary schools who have taken an English Skills Test follow the government’s 
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policy in Department of Education. The researcher collected data via questionnaires 
with descriptive statistics such as frequency percentage average and standard 
deviation t-test, F-test.  
 The researcher found that most of English teachers were female for 58%. 
Most of them 48.5% come from high scale of secondary schools in Bangkok. Also, 
47% come from M.1- M.3 of secondary schools in Bangkok. Then, their requirements 
were compared. The researcher also found that different scale of schools was not 
related to degree of requirements to attend to study English Teaching Technic. 
Nevertheless, level of secondary school did related to their requirements affecting to 
different requirements. The critical considerations were location, media and high 
technology used. By first 3 problems that they concerned were 1) Media and 
Technology 2) Famous Institute’s name 3) Time available during the weekends. 
Keyword; English Teacher, English Institute Schools, English Teaching Technics 
 
บทนํา 

การศึกษาเปBนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต และเปBนปsจจัยสําคัญของมนุษย&ในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให>ใช>ชีวิตในสังคมได>อยCางมีความสุข และเปBนประโยชน&ในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอยCางย่ิงในยุค Thailand 4.0 แล>วน้ัน เศรษฐกิจไทยจําเปBนต>อง
ขับเคลื่อนด>วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภายในประเทศ และลดการนําเข>าเทคโนโลยีจาก
ตCางประเทศ แตCการท่ีประเทศไทยจะสามารถกCอกําเนิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ึนได>เอง ต>องอาศัย
การปฏิรูปการศึกษากCอน ซึ่งโดยรวมแล>วคะแนนสอบของนักเรียนท่ัวประเทศ ได>แกC 

ปOการศึกษา 2557 พบวCามีนักเรียนทําคะแนนได> 0 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร& 
และฟ�สิกส& 

ปOการศึกษา 2558 ภาษาอังกฤษ ผู>เข>าสอบ 150,210 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 29.33 
สูงสุด 95 ตํ่าสุด 0 ปOการศึกษา 2559 ผลสอบ 9 วิชาสามัญ พบวCา ภาษาอังกฤษ เข>าสอบ 182,588 
คน คะแนนเฉลี่ย 30.97 คะแนนสูงสุด 97.50 ตํ่าสุด 1.25  

ภาพรวมผลสอบวิชาสามัญของเด็กไทย ในรอบ 5 ปO จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีเพียง
วิชาภาษาไทยวิชาเดียวท่ีคCาเฉลี่ยผลสอบเกินคร่ึง หรือ “สอบผCาน” สCวนวิชาท่ีเหลือพบวCาคCาเฉลี่ยไมC
ผCานมาตรฐาน หรือ “สอบตก” เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษพบวCา คะแนนเฉลี่ยในรอบ 5 ปOไมCเคยถึง 50 
คะแนน ดังน้ี ปO2555 คCาเฉลี่ย 28.43คะแนน ปO2556 คCาเฉลี่ย 30.01 คะแนน ปO 2557 คCาเฉลี่ย 
31.05 คะแนน ปO2558 คCาเฉลี่ย 29.33 คะแนน และปO2559 คCาเฉลี่ย 30.97 (กมลทิพย& ใบเงิน, 
2559) 

เด็กไทยขาดครูผู>สอนภาษาอังกฤษท่ีมีเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยในช้ันเรียน จึงต>องเรียนกวด
วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนภาษาอังกฤษยังคงได>รับความนิยมเรียนจาก
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นักเรียนมัธยมต้ังแตC ม. 1 ถึง ม. 6 แตCกลับมีจํานวนผู>ผู>สอนน>อยมากท่ีสนใจจะกวดเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษซึ่งจําเปBนท่ีครูผู>สอนจะต>องพัฒนาตนเองแล>วกลับไปสอนเด็กอยCางมีประสิทธิภาพ 

แท>จริงแล>ว การจัดการเรียนการสอนก็เปBนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู>เรียนจะสนใจการใช>ภาษาอังกฤษมากข้ึนหากออกเสียงสําเนียงได>ถูกต>องและ
มีครูผู>สอนท่ีรู>เทคนิคการสอน สิ่งเหลCาน้ีทําให>ครูผู>สอนบางคนยอมเสียเงินเพ่ือติวกับสถาบันสอนภาษา 
แตCทวCาน>อยคนนักท่ีจะมีกําลังทรัพย&เพียงพอ หากครูผู>สอนวิชาภาษาอังกฤษตระหนักถึงความสําคัญ
และจัดติวเปBนกลุCมใหญCจึงจะคุ>มคCาพอสําหรับจะผลักดันให>ไปถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ  

สํารวจโรงเรียนนอกระบบ “สอนภาษา” อีกธุรกิจท่ีไมCตCางจาก”กวดวิชา” แตCไมCต>องเสียภาษี 
พบเป�ดสอนรวมกวCา 900 แหCง 6 ตุลาคม 2015 ไทยพับลิก>าสํารวจโรงเรียนนอกระบบท่ีอยูCนอกกลุCม 
“กวดวิชา” พบสCวนใหญCเป�ดโรงเรียนสอนภาษารวมกวCา 900 แหCง ท้ังน้ีมีโรงเรียนสอนภาษาท่ีเป�ด
มากกวCา 1 สาขา กวCา 30 แหCง โดย “ภาษาและกวดวิชา อี ซี ซี” มีสาขามากท่ีสุดรวม 39 สาขาท่ัว
ประเทศ สะท>อนได>วCาโรงเรียนนอกระบบท่ีได>รับการยกเว>นภาษีไมCได>มีแคCกลุCมกวดวิชาเพียงกลุCมเดียว
ท่ีเปBนธุรกิจแสวงกําไร หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให>จัดเก็บภาษีโรงเรียนเอกชน
ประเภทกวดวิชาเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 โดยกําหนดให>เงินได>จากกําไรสุทธิหรือผลตอบแทน และ
เงินปsนผลหรือเงินสCวนแบCงของกําไรของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา ต>องนํามาคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษีเชCนเดียวกับการจัดเก็บภาษีของนิติบุคคล ทางไทยพับลิก>าจึงได>สํารวจโรงเรียนกวดวิชาท่ีข้ึน
ทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการสCงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ พบวCา มี
โรงเรียนกวดวิชาจํานวน 9 แหCงท่ีมีสาขามากกวCา 20 แหCงท่ัวประเทศ คือ นวศึกษาหรือ JIA 43 สาขา, 
Enconcept 35 สาขา, ดาว>องก& 34 สาขา, เดอะเบรน 33 สาขา, รัชดาวิทยา (RAC) 30 สาขา, วรรณ
สรณ& (เคมี อ.อุ�) 27 สาขา, เดอะติวเตอร& (พลัส) 26 สาขา, แอพพลายด&ฟ�สิกส& 26 สาขา และครูสมศรี 
21 สาขา รวมแล>วโรงเรียนกวดวิชากลุCมน้ีมีสาขารวมกัน 275 

ไทยพับลิก>าจึงสํารวจโรงเรียนนอกระบบในกลุCมของโรงเรียนศิลปะและกีฬา โรงเรียนสอน
ศาสนา โรงเรียนวิชาชีพ และโรงเรียนเสริมสร>างทักษะชีวิต วCามีโรงเรียนหรือสถาบันเหลCาน้ันใดบ>างท่ี
เป�ดประกอบการในเชิงธุรกิจ โดยใช>จํานวนสาขาของสถาบันหรือโรงเรียนน้ันๆ เปBนตัวช้ีวัด ด>าน
โรงเรียนสอนภาษาท่ีอยูCในกลุCมโรงเรียนวิชาชีพ พบ โรงเรียนสอนภาษาท่ีมีมากกวCา 1 สาขา จํานวน 
33 แหCง คือ ภาษาและกวดวิชา อี ซี ซี 30 สาขา, ภาษาตCางประเทศ อิน ลิง กัว 13 สาขา, สยาม
คอมพิวเตอร&และภาษา 13 สาขา, ภาษาและภูมิปsญญาตะวันออก (OKLS) 12 สาขา, สถานสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเกCาสหรัฐอเมริกา (AUA) 11 สาขา, วอลล&สตรีท 9 สาขา, ภาษาจีนศึกษา (มา-เอ็ด) 6 
สาขา, วรรธนะภาษา 4 สาขา, สอนภาษาเรดเมเป�¡ล 4 สาขา, สอนภาษาเอกการศึกษา 4 สาขา 
สําหรับภาษาอังกฤษพิงกุ, สอนภาษาเจล, ภวรรค&ภาษา, กรุงเทพธุรกิจและภาษา, สมาคมนักเรียนเกCา
ญี่ปุ�น, ภาษาสร>างสรรค&, เมธารักษ&การบริบาล, กวดวิชาและภาษาสากลอาภาพัฒนา และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ไอแคนรีด น้ันแตCละแหCงมี 3 สาขา สCวนภาษาและวัฒนธรรมจีน, สอน
ภาษาอังกฤษแนวใหมC, ภาษาพงศ&พัฒนา, พิชยภาษาและกวดวิชา, เพ่ิมทักษะภาษา, ภาษาโปรแลง
เกวจ, โลกใหมCทางการศึกษา, สอนภาษาอิงลิชพาร&ค, สอนภาษาภัฏภร, เสริมภาษาตCางประเทศ, สอน
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ภาษาสิริน, สอนภาษาไทยนิสา, โรงเรียนสอนภาษาเวเลน และสอนภาษาตCางประเทศ แอนดรูว& บ๊ิกส& 
น้ันแตCละมี 2 สาขา https://thaipublica.org/2015/10/tutor-8/ 

โดยผู>วิจัยได>สํารวจจากไทยพับลิก>า 10 สถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีมีอยูC 9 แฟรนชายส&ท่ัว
ประเทศดังตCอไปน้ี 

1. ภาษาและกวดวิชา อี ซี ซี บนเว็บไชต&ระบุวCา มีท้ังหมด 39 สาขา มากข้ึนกวCาท่ีระบุใน
ทะเบียนของ สช. 13 สาขา คือ ซีคอนบางแค แฟช่ันไอส&แลนด& เซ็นทรัลแจ>งวัฒนะ โลตัสศรีนครินทร& 
บ๊ิกซีเอ็กซ&ตร>าลาดพร>าว ซีคอนสแควร& เซ็นทรัลศาลายา โลตัสบางใหญC แพลนเนอร่ีมอลล& เดอะมอลล&
บางกะป� นครสวรรค& เชียงใหมC และยะลา แตCมี 4 สาขาท่ีไมCปรากฏข>อมูลบนเว็บไซต& คือ ลาดพร>าว 
รังสิต จุฬาฯ ซอย 64 และภูเก็ต 

2. ภาษาตCางประเทศ อิน ลิง กัว บนเว็บไชต&ระบุวCา มีท้ังหมด 19 สาขา โดยมีสาขาเพ่ิมเติม
จากท่ีระบุในทะเบียนของ สช. 5 สาขา คือ เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลศาลายา ซีคอนบางแค 
นครราชสีมา และอุดรธานี  

3. สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกCาสหรัฐอเมริกา (AUA) บนเว็บไซต&ระบุวCา มีท้ังหมด 17 
สาขา โดยมีสาขาเพ่ิมเติมจากท่ีระบุในทะเบียนของ สช. 6 สาขา คือ นครปฐม พัทยา บางแสน 
ระยอง สงขลา และพิษณุโลก  

4. วอลล&สตรีท บนเว็บไชต&ระบุวCา มีท้ังหมด 10 สาขา มากกวCาท่ีระบุในทะเบียนของ สช. 1 
สาขา คือ เชียงใหมC สําหรับสาขาสุขุมวิทได>ย>ายไปอยูCที่ซีคอนสแควร&แทน 

5. สยามคอมพิวเตอร&และภาษา บนเว็บไชต&ระบุวCา มีท้ังหมด 8 สาขา ซึ่งมีจํานวนสาขาน>อย
กวCาท่ีระบุในทะเบียนของ สช. โดยมี 1 สาขาท่ีเพ่ิมมา คือ สยามสแควร& แตCมี 6 สาขาท่ีหายไป คือ 
เซ็นทรัลแจ>งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี สําโรง หาดใหญC และปsตตานี 

6. สอนภาษาไอเอลเฟ�ร&ส (Red Maple) บนเว็บไชต&ระบุวCา มีท้ังหมด 7 สาขา มากกวCาท่ีระบุ
ในทะเบียนของ สช. 3 สาขา คือ อโศก ชลบุรี และอยุธยา 

7. สถาบันสอนภาษาอังกฤษพิงกุ (Club Academia) บนเว็บไชต&พบวCามีท้ังหมด 4 สาขา คือ 
เดอะไนน& เซ็นเตอร& เซอร&เคิลราชพฤกษ& อุดรธานี และเซ็นทรัลเวิลด& ในขณะท่ีทะเบียนของ สช. 
ปรากฏสาขาในกลุCมสร>างเสริมทักษะชีวิต 4 สาขา คือ เดอะไนน& เซ็นเตอร& สุขุมวิท ฟ�วเจอร&พาร&ค 
และอุดรธานี แตCมี 3 สาขาท่ีปรากฏอยูCในกลุCมวิชาชีพ คือ เซอร&เคิลราชพฤกษ& แจ>งวัฒนะ และเจริญ
นคร 

8. สถาบันสอนภาษา บริติช เคานซิล (BT Teaching) บนเว็บไชต&พบวCามีท้ังหมด 6 สาขา ซึ่ง
ปรากฏอยูCในกลุCมสร>างเสริมทักษะชีวิต 2 สาขา คือ ศรีนครินทร&และเชียงใหมC สําหรับอีก 4 สาขา
ปรากฏอยูCในกลุCมกวดวิชา คือ ป� นเกล>า สยามสแควร& ลาดพร>าว และแจ>งวัฒนะ 

9. สถาบันสอนภาษาแอนดรูบ๊ิกอะเคเดม่ี (Andrew Big Academy) 
ผู> วิจัยได>โทรศัพท&ถามทุกสถาบันเพ่ิอค>นหาเฉพาะสถาบันท่ีเป�ดสอนหลักสูตร English 

Teaching พบวCาหลักสูตรเพ่ือสอนเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีเป�ดอยูC 6 สถาบันคือ 
ECC, AUA, Siam, Club Academia, BT Teaching และ Andrew Big Academy  
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ดังน้ันเหลืออยCางน>อยท่ีสุดอีก 3 สถาบันท่ีนCาจะเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและมีศักยภาพ
พอท่ีจะเป�ดหลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครู ในอนาคตสามารถเป�ดหลักสูตรน้ี
ให>แกCแฟรนชายส&ได>ทุกสาขาท่ัวประเทศ ซึ่งจะทําให>เด็กไทยชอบการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน
มากข้ึนและเรียนอยCางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต>องการของครูผู>สอนท่ีมีตCอหลักสูตรเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือขยายตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษด>วยการเป�ดหลักสูตรสําหรับครูผู>สอน

ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแกCนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษด>วยเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยของ

ครูผู>สอน 
 
ขอบข�ายและวิธีการวิจัย 

1.รูปแบบ / วิธีการวิจัย   
การวิจัยเร่ืองน้ีเปBนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยวิธีเก็บข>อมูลผู>วิจัยทําการ

เก็บข>อมูลจากโรงเรียนมัธยมในเขตสังกัดกรุงเทพมหานครและใช>แบบสอบถามเปBนเคร่ืองมือ 
2. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 

ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาคร้ังน้ีคือครูผู>สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปOท่ี 1-3 
(โรงเรียนขยายโอกาส) ท่ีได>เข>ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนท้ังสิ้น 1,153 คน และใช>สูตร Yamane เพ่ือจํานวนกลุCม
ตัวอยCางได>ทั้งหมด 300 คน  

3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข>อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

4. การวิเคราะห&ข>อมูล 
ประมวลผลด>วย SPSS 25  

 
 

 
ผลการวิจัย 

ครูผู>สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปOท่ี 1-6 (โรงเรียนขยายโอกาส) ท่ีได>เข>ารับการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน
ท้ังสิ้น 300 คน จาก 1,153 คน เปBนเพศชาย 81 คน และเพศหญิง 219 คน พบวCา ครูผู>สอนสCวนใหญC
เปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 58 ครูผู>สอนสCวนใหญCศึกษาอยูCในสถานศึกษาขนาดใหญCคิดเปBนร>อยละ 
48.5 สCวนใหญCศึกษาอยูCในระดับช>�นมัธยมศึกษาปOที่ 1-3 คิดเปBนร>อยละ 47 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ พบวCา
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตCางกัน จะมีความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมไมC
ตCางกัน ระดับช>�นเรียนตCางกัน มีความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษโดยภาพรวม
ตCางกัน ปsญหาความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ได>แกC ด>านทําเล รองลงมาสCวนใหญC
ให>ความสําคัญด>านสื่อและเทคโนโลยีระดับสูง 

ข>อเสนอแนะและความต>องการเรียนเทคนิคการสอนของครูผู>สอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 อันดับ
แรก ได>แกC 1) ด>านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต>องจัดให>มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 2) ด>าน
ความมีช่ือเสียงของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เรียนกับเจ>าของภาษาท่ีมีเทคนิคการสอนดีเข>าใจงCาย 
และ 3) ด>านระยะเวลาเรียน ครูผู>สอนจะต>องจัดสรรเวลาเรียนในวันหยุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษา พบวCา ครูผู>สอนสCวนใหญCเปBนเพศหญิง ศึกษาอยูCในสถานศึกษาขนาดใหญC 
2. ผลการศึกษา ข>อมูลความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ พบวCา ครูผู>สอนให>

ความสําคัญในเร่ืองทําเลท่ีเดินทางไปเรียนได>สะดวก และระยะเวลาเรียนท่ีเหมาะสมและตรงกับ
วันหยุด เม่ือพิจารณาเปBนรายด>านพบวCา 

 2.1 เร่ืองทําเล ครูผู>สอนให>ความสําคัญในด>านตCางๆเรียงตามลําดับการตัดสินใจจากมาก
ไปน>อย 3 อันดับแรก ได>แกC 1) ด>านทําเลท่ีต้ัง 2) ด>านสื่อและเทคโนโลยี และ 3) ด>านภาพลักษณ&และ
ความมีช่ือเสียงของสถาบันสอนภาษา 

2.2 เร่ืองสภาพสCวนบุคคลและสภาพแวดล>อม ครูผู>สอนให>ความสําคัญในด>านตCางๆเรียง
ตามลําดับการตัดสินใจจากมากไปน>อย 3 อันดับแรก ได>แกC 1) ด>านการให>คําปรึกษาอยCางท่ัวถึง 2) 
ด>านสัดสCวนจํานวนผู>เรียนในห>อง และ 3) ด>านการวัดและประเมินผล 

3. ปsญหาข>อเสนอแนะและแนวการแก>ปsญหา 
3.1 ด>านปsญหา ความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ได>แกC 1) ด>านสถานท่ี

เรียน สCวนใหญCให>ความสําคัญด>านสื่อและเทคโนโลยีโดยมีความเห็นวCาโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 2) ด>านสภาพสCวนบุคคลและสภาพแวดล>อม สCวนใหญCให>ความสําคัญตCอเจ>าของภาษาและ
ทําเลท่ีต้ังของสถาบันสอนภาษา โดยมีความเห็นวCา ควรอยูCในห>างสรรพสินค>า เพ่ือความสะดวกจะ
จับจCายในวันหยุด 

3.2 ด>านทางการแก>ไขปsญหาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีดังน้ี 1) ด>านสื่อและ
เทคโนโลยีปรับปรุงการเรียนการสอนให>เปBน Creative และ Innovative School 2) ด>านความมี
ช่ือเสียงของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

3.3 ด>านแนวทางแก>ปsญหาการตัดสินใจเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 3 อันดับ
แรก ได>แกC 1) ด>านสื่อและเทคโนโลยี สถาบันต>องจัดให>มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยอยูCเสมอ 2) 
ด>านความมีช่ือเสียงสถาบันสอนภาษา ทางสถาบันต>องสอนให>ครูผู>สอนมีเทคนิคการสอนดีข้ึนและ
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เข>าใจงCายข้ึน ในบรรยากาศสนุกสนาน ไมCนCาเบ่ือ และ 3) ด>านสัดสCวน จํานวนผู>เรียนกับชาวตCางชาติ 
สมดุลและงCายตCอการให>คําปรึกษาอยCางท่ัวถึง 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห&ข>อมูลเร่ืองความต>องการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูผู>สอนเพ่ือขยายตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษดังน้ี 

1. ความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จากการวิเคราะห&ข>อมูล พบวCา ผู>ตอบ
แบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง ในสถานศึกษาขนาดใหญC มีความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษโดยรวมอยูCในระดับมาก โดยพบวCาให>ความสําคัญด>านสถานท่ีต้ัง ทําเลเปBนอันดับแรก 
รองลงมาด>านปsจจัยสCวนบุคคลและสภาพแวดล>อม องค&ประกอบในการตัดสินใจเข>าเรียน เพราะเปBน
สถาบันท่ีมีช่ือเสียง เปBนท่ีรู>จัก ใช>สื่อการสอนทันสมัยและอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง และภาพลักษณ&
ความมีช่ือเสียงเปBนสําคัญ สอดคล>องกับผลงานวิจัยของ Mark Bray (2005) ได>ทําการศึกษาเร่ือง 
“Private Supplementary Tutoring: comparative perspectives on patterns and implications” 
พบวCาครูผู>สอนสนใจท่ีจะเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะพวกเขาพึงพอใจ
ตCอผลท่ีได>รับ 

2. เปรียบเทียบความต>องการเข>าเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา และระดับช>�นเรียน จากการวิเคราะห&ข>อมูล พบวCา ครูผู>สอนในสถานศึกษาขนาดใหญCมี
ความต>องการเรียนเทคนิคการสอนมากกวCาครูผู>สอนท่ีอยูCในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ครูผู>สอนในระดับช>�นมัธยมศึกษาปOท่ี 1-3 มีความต>องการเรียนเทคนิคการสอนมากกวCาครูผู>สอนใน
ระดับช>�นปOที่ 4-6 ด>วยงบประมาณ มีความแตกตCางกัน ทําให>เกิดความเลื่อมลํ้าทางทุนการศึกษา จึงทํา
ให>ครูผู>สอนในสถานศึกษาขนาดใหญCขาดความเช่ือม่ัน จึงเกิดแรงกดดันให>ต>องเรียนเทคนิคการสอน
มากกวCาในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคล>องกับงานวิจัยของศาสตราจารย& Bray จาก
มหาวิทยาลัยฮCองกง ปO 2005 เร่ือง'Private Supplementary Tutoring: Comparative Perspectives 
on Patterns and Implications' โดยครูผู>สอนท่ีได>รับทุนเรียนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเปBน
ครูผู>สอนช้ันประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาร>อยละ 50 และครูผู>สอนในระดับท่ีสูงกวCามัธยมศึกษา
ร>อยละ 70 สาเหตุที่เลือกเรียนเทคนิคการสอน เพราะได>รับแรงกดดันจากการสอบสCวนกลาง และขาด
ความเช่ือม่ันครูผู>สอนในโรงเรียน 

 
ข อเสนอแนะการวิจัย 

ข อเสนอแนะด านนโยบาย 
1) กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดนโยบาย ดังน้ี 

1.1 สCงเสริมและสนับสนุนให>สถานศึกษาแตCละแหCงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากการมุCงเน>น
วิชาการเพียงอยCางเดียว เปBนการเน>นให>ครูผู>สอนได>เรียนรู> ฝuกฝนตนเอง เพ่ือให>มีท้ังทักษะการสอน
วิชาภาษาอังกฤษท่ีไมCนCาเบ่ือ 
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1.2 จัดทําหลักเกณฑ&ในการคัดเลือกครูผู>สอนในการรับทุนการศึกษาในสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษในวิชาเทคนิคการสอน และควรสร>างแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
โดยปรับอัตราเงินเดือนและคCาตอบแทนให>เหมาะสมเพ่ือให>ได>มาซึ่งครูที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 พัฒนาระบบการมาตรฐานการวัดและประเมินผลของการนิเทศการสอน  
1.4 สCงเสริมและสนับสนุนโอกาสให>ครูได>รับการพัฒนา เพ่ือให>สามารถประยุกต&ใช>

หลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอนได> ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ศึกษาประสิทธิภาพในการใช>สื่อและเทคโนโลยีของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปBน

แนวทางในการพัฒนาการใช>เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและวิธีการสอนของครูผู>สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปOที่ 1-3  
3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู>สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของรัฐ

ให>มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ความพึงพอใจของประชาชนต�อการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได ผ�านระบบอินเทอร�เน็ต  
ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

To Examine Personal Satisfaction About Online Personal Income Tax  
in Thawi Watthana District Area Bangkok 

 
พลพิภัทร วิภูศิริ  

อาจารย&ประจํา คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCาน

ระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค&เพ่ือเพ่ือศึกษาระดับความพึง
พอใจของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา 
ผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กลุCมตัวอยCางท่ีศึกษา ได>แกC ประชาชนท่ัวไป
ท่ีย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 384 ตัวอยCาง ในเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุCมตัวอยCางด>วยการวิเคราะห&ความ
แปรปรวนโดยใช>คCาสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตCางของคCาเฉลี่ย 2 กลุCม ในเร่ืองเพศ และ
คCาสถิติ F-test (One-Way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตCางของคCาเฉลี่ยท่ีมีมากกวCา 2 กลุCม ในเร่ือง อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได>
บุคคลเฉลี่ยตCอปO โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับไมCเกิน 0.05 

ผลการศึกษาพบวCา ความพึงพอใจของประชาชนตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคล
ธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต ได>แกC เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได>บุคคลเฉลี่ยตCอปO 
ชCวงเวลาเข>าใช>บริการอินเทอร&เน็ต และพฤติกรรมการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา
ผCานระบบอินเทอร&เน็ตท้ังหมดแตกตCางกัน โดยกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีอายุอยูCในชCวง 
30-39 ปO ระดับการศึกษาอยูCในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายได>บุคคลเฉลี่ยท่ี 300,001-
500,000 บาทตCอปO ประชากรสCวนใหญCเข>าใช>งานอินเทอร&เน็ตในชCวงเวลา 10:01. น. – 14:00 สCวน
ใหญCทราบวิธีการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตจาก
เพ่ือน / คนรู>จัก สถานท่ีในการย่ืนแบบฯคือท่ีทํางาน และให>ผู>อ่ืนเปBนคนย่ืนแบบฯให>ในชCวงเดือน
กุมภาพันธ& ในการย่ืนแบบฯน้ันไมCพบวCามีปsญหาใดๆและไมCเคยเกิดความผิดพลาดในย่ืนแบบฯข้ึน กลุCม
ตัวอยCางแจ>งวCาปsจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCาน
ระบบอินเทอร&เน็ตน้ัน คือ ความรวดเร็ว หลังจากท่ีมีการย่ืนแบบฯแล>ว กลุCมตัวอยCางใช>บริการพร>อม
เพย& (Prompt Pay) เปBนชCองทางการชําระคCาภาษีและรับเงินคืนคCาภาษี   
คําสําคญั : ความพึงพอใจ แบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา ระบบอินเทอร&เน็ต 
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Abstract 
To examine personal satisfaction about online personal income tax in the 

Thawi Watthana district area, Bangkok. The objectives of the study were 1) To find 
out personal satisfaction about online personal income tax return for taxpayer with 
income not only from employment (P.N.D.90, P.N.D.91) in the Thawi Watthana district 
area, Bangkok. 2) To compare personal satisfaction about online personal income tax 
return for taxpayer with income not only from employment (P.N.D.90, P.N.D.91) in 
the Thawi Watthana district area, Bangkok. A sample was selected from 384 samples 
of people that did the online personal income tax in Thawi Watthana district area, 
Bangkok. t-Test was used for data analysis. This research was to compare 2 groups of 
sample. Data was analyzed using F-test (One-way ANOVA) was average about more 
than 2 groups of sample was statistically significant at 0.05 level. 

 The findings indicated that personal satisfaction about online personal 
income tax. Their behaviors were differences separated from sex, age, education, 
status, average income per year, internet access time. Almost the groups of sample 
was recommend by their friend, filing at office, in February almost sample let others 
do. From the research did not found the problems and error while filing. The most 
important for filing online personal income tax is fast. After the samples did online 
personal income tax their choose Prompt Pay service for pay or return the tax. 
Keyword : satisfaction ; personal income tax; online 
 
บทนํา 

กรมสรรพากร(The Revenue Department) เปBนสCวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวง
การคลัง ท่ีเร่ิมกCอต้ังในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ&  พระ
จุลจอมเกล>าเจ>าอยูCหัว เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 โดยมีหน>าท่ีในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได>
และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข>องเพ่ือเปBนรายได>
ให>รัฐบาล เพ่ือนํามาใช>พัฒนาประเทศได>แกC ภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได>นิติบุคคล, ภาษีเงิน
ได>ป�โตรเลียม, ภาษีมูลคCาเพ่ิม และอากรแสตมป{ นอกจากน้ันยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และ
ระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือสCงเสริมการออม การลงทุนและการแขCงขันในการผลิตและการ
สCงออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร>างความเปBนธรรมในการกระจายรายได> และเสริมสร>างความ
สมัครใจในการเสียภาษี และยังทําความตกลงระหวCางประเทศเพ่ือขจัดการเก็บภาษีซ้ําซ>อนระหวCางกัน 
เพ่ือสนับสนุนการค>าและการลงทุนระหวCางประเทศและกรมสรรพากรได>กําหนดนโยบายทางภาษี
อากรเพ่ือกระตุ>นและฟ¢¡นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยอยCางตCอเน่ือง กรมสรรพากรให>ความสําคัญตCอ
การจัดเก็บภาษีด>วยความเปBนธรรม โดยให>คําปรึกษาและคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายตามประมวล
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รัษฎากรแกCบุคคลท่ัวไปผCานทางเว็บไซต&ของกรมสรรพากรมีการจดให>มีการอบรมภาษีอากรตCางๆ 
เพ่ือให>ผู>เสียภาษีมีความรู> ความเข>าใจและสร>างความสมัครใจในการเสียภาษี 

ปsจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการ พัฒนาไปอยCางรวดเร็ว รัฐบาลได>มีการ
ปฏิรูประบบราชการ เพ่ือสร>างความพร>อมในการให>บริการโดยใช> e-Government (รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส&) น่ันคือใช>วิธีการบริหารจัดการ ภาครัฐสมัยใหมCท่ีเน>นการใช>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร&
และ เครือขCายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐ และปรับปรุงการบริการแกC
ประชาชน การบริการด>านข>อมูล เพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทําให>ประชาชนมี
สCวนรCวมกับรัฐมากข้ึน กรมสรรพากรเปBนองค&กรหน่ึงท่ีได>เล็งเห็นถึงความ สําคัญและประโยชน&ท่ีจะ
ได>รับในการนําระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเข>ามาเพ่ือใช>ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ 
ความโปรCงใสในกระบวนการบริหารงาน ภายในองค&กร งานจดเก็บภาษี และการให>บริการแกCผู>เสีย
ภาษี จึงได>มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ึน เพ่ือสนับสนุนและสCงเสริมให>
กรมสรรพากรก>าวสูCการ เปBน e-Revenue หรือกรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส&และใช> e-Revenue เปBน
แกนนําในการพัฒนาองค&กรสูCการเช่ือมโยง บริการข>อมูลในระดับสากล โดย e-Revenue เร่ิมต>น คร้ัง
แรกเม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2544 และบริการอิเล็กทรอนิกส&รูปแบบ แรกท่ีออกมาให>บริการคือ 
การย่ืนแบบแสดงรายการและ ชําระภาษีมูลคCาเพ่ิมผCานอินเทอร&เน็ต ผCานทางเว็บไซต& www.rd.go.th 
โดยเปBนการบริการออนไลน&แบบครบวงจร ต้ังแตCการย่ืนแบบแสดงรายการตCอกรมสรรพากร จนถึง
การโอนเงินผCานทางธนาคารเพ่ือชําระภาษีได>ในคราวเดียวกัน และได>มีการพัฒนาและปรับปรุงอยCาง
ตCอเน่ือง จนเม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2545 กรมสรรพากรได>เป�ดให>บริการ ย่ืนแบบแสดงรายการ
และชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา ผCานอินเทอร&เน็ต ซึ่งถือวCาเปBนการยกระดับของการย่ืน และเสีย
ภาษีของประชาชนคร้ังใหญC เน่ืองจากภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา เปBนประเภทภาษีท่ีมีฐานภาษีท่ีกว>าง
ท่ีสุด หรือกลCาวอีกนัยหน่ึงคือ มีจํานวนผู>เสียภาษีมากท่ีสุดเม่ือ เทียบกับทุกประเภทภาษีทําให>เกิด
ประโยชน&แกCประชาชน อยCางมากท้ังด>านความสะดวก การประหยัดเวลาและ คCาใช>จCาย สามารถย่ืน
แบบแสดงรายการและชําระภาษีได> ตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนดได>ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง (ยกเว>น
หากเปBนแบบฯ ท่ีมีภาษีชําระ ต>องทํารายการ ย่ืนแบบฯ และชําระภาษีให>เสร็จสิ้นกCอนเวลา 22.00 
น.) ลดความผิดพลาดในการคํานวณภาษีเน่ืองจากมีระบบ ตรวจสอบความถูกต>อง อีกท้ังผู>ท่ีย่ืนแบบ
และชําระภาษี ผCานอินเทอร&เน็ตไมCต>องแนบเอกสารตCางๆ เพียงแตCต>อง เก็บเอกสารตCางๆ ท่ีเก่ียวข>อง
ไว>อยCางน>อย 5 ปO (ราชกิจจานุเบกษา, เลCม 132 ตอนท่ี 91ก วันท่ี 25 กันยายน 2558)  

จากการศึกษาพบวCาในปsจจุบันอินเทอร&เน็ตเข>ามีบทบาทและความสําคัญตCอชีวิตประจําวัน 
อีกท้ังการทําธุรกรรมผCานอินเทอร&เน็ตยังทําให>เกิดความสะดวกแกCผู>ใช>งานและเพ่ือสอดคล>องกับ
นโยบายไทยแลนด& 4.0 ของรัฐบาลคณะปsจจุบัน โดยมีพลเอก ประยุทธ& จันทร&โอชา เปBน
นายกรัฐมนตรี จึงทําให>ผู>วิจัยมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตCอย่ืนแบบชําระ
ภาษี เงินได> บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91) ผCานระบบอินเทอร& เน็ต ในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร วCาอยูCในระดับใด ดังน้ันผู>วิจัยจะทําการสํารวจ โดยใช>สูตรของคอแครน (Cochran) 
ท่ีมีความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมให>เกิดข้ึนได> 5% ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน&ทางสํานักงาน
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กรมสรรพากรจะได>ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนอยCางเหมาะสม นอกจากน้ียังทําให>สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให>ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนอีกด>วย (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ปOพ.ศ. ,2560) 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91) ผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบตCอความพึงพอใจของประชาชนตCอการย่ืนชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91) ผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>
บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>
บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระ
ภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีสถานภาพตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงิน
ได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีรายได>บุคคลเฉลี่ยตCอปOตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบ
ชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตด านประชากร ประชากรและกลุCมตัวอยCางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูC
ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 153,668 คน ซึ่งทําการสํารวจสํารวจ โดยใช>สูตรของคอแค
รน (Cochran) ท่ีมีความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมให>เกิดข้ึนได> 5% จึงมีกลุCม
ตัวอยCาง 384 ตัวอยCาง (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปOพ.ศ. 2559) 

ขอบเขตด านเนื้อหา 
การวิจัยคร้ังน้ี เปBนการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงิน

ได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากลักษณะ
ด>านประชากรศาสตร&ในด>านความชัดเจนของข>อมูล 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุCงเน>นศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตCอการชําระภาษีเงินได>บุคคล
ธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยผู>วิจัยได>นํามาสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข>อเสนอแนะตามลําดับดังตCอไปน้ี 

1. ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได>แกC เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได>บุคคลเฉลี่ยตCอปO และชCวงเวลาท่ีเข>าใช>งานอินเทอร&เน็ต ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางสCวน
ใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 66.15 มีอายุอยูCในชCวง 30-39 ปO คิดเปBนร>อยละ 54.43 ระดับ
การศึกษาอยูCในระดับปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 77.34 มีสถานภาพโสด คิดเปBนร>อยละ 63.55 รายได>

ข้อมูลทั
วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
9. เพศ 
<. อาย ุ
>. ระดบัการศกึษา 
A. สถานภาพ 
E. รายได้บคุคลเฉลี(ยตอ่ปี 
J. ช่วงเวลาที(เข้าใช้อินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดาผ�านระบบอินเทอร�เน็ต ใน
เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจของประชาชนต�อการย่ืนแบบชําระ
ภาษีเงินได บุคคลธรรมดาผ�านระบบอินเทอร�เน็ต 
ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
1. ด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ 
2. ด>านเวลาในการให>บริการ 
3. ด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลา 
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บุคคลเฉลี่ยท่ี 300,001-500,000 บาทตCอปO คิดเปBนร>อยละ 54.56 และประชากรสCวนใหญCเข>าใช>งาน
อินเทอร&เน็ตในชCวงเวลา 10:01. น. – 14:00 น. คิดเปBนร>อยละ 62.50 

2. พฤติกรรมการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต 
ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCทราบวิธีการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคล
ธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตจากเพ่ือน / คนรู>จัก คิดเปBนร>อยละ 76.05 สถานท่ีในการย่ืนแบบฯคือ
ท่ีทํางาน คิดเปBนร>อยละ 77.86 และให>ผู>อ่ืนเปBนคนย่ืนแบบฯให> คิดเปBนร>อยละ 53.13 ในชCวงเดือน
กุมภาพันธ& คิดเปBนร>อยละ 41.93 ในการย่ืนแบบฯน้ันไมCพบวCามีปsญหาใดๆและไมCเคยเกิดความ
ผิดพลาดในย่ืนแบบฯข้ึน คิดเปBนร>อยละ 100 โดยกลุCมตัวอยCางแจ>งวCาปsจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการย่ืน
แบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตน้ัน คือ ความรวดเร็ว คิดเปBน
ร>อยละ 42.45 หลังจากท่ีมีการย่ืนแบบฯแล>ว กลุCมตัวอยCางใช>บริการพร>อมเพย& (Prompt Pay) เปBน
ชCองทางการชําระคCาภาษีและรับเงินคืนคCาภาษี คิดเปBนร>อยละ52.87 และ 89.59 ตามลําดับ 

3. ความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบ
อินเทอร&เน็ต โดยแบCงออกเปBน 3 ด>าน ได>แกC ด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ ด>านเวลาในการ
ให>บริการ และด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลา ผลการศึกษาพบวCา เม่ือทําการจัดลําดับแล>ว 
กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจในด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลาเปBนอันดับหน่ึง มีคCาเฉลี่ยรวม 
4.82 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 0.41 รองลงมาคือด>านเวลาในการให>บริการ มีคCาเฉลี่ยรวม 4.37 
สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 0.58 และด>านข้ันตอนการเข>าใช>บริการเปBนลําดับสุดท>าย มีคCาเฉลี่ยรวม 
3.45 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 0.69 เม่ือจําแนกเปBนรายด>าน พบวCา  

ด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยเรียงจากมากไปหาน>อย 3 อันดับ คือทCานท่ีลืมรหัสผCาน สามารถขอรหัสใหมCได>ทันที มีคCาเฉลี่ย 
3.69 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 รองลงมาคือ การขอคืนเงินคCาภาษี มีคCาเฉลี่ย 3.51 สCวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.79 และการชําระเงินภาษีเพ่ิม มีคCาเฉลี่ย 3.51 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 ตามลําดับ 

ด>านเวลาในการให>บริการ ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจท่ีสุด โดยเรียง
จากมากไปหาน>อย 3 อันดับ คือ บริการชําระภาษีผCานชCองทางอ่ืนๆเปBนไปตามเวลาของหนCวยรับ
ชําระภาษี ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมCเว>นวันหยุดราชการ มีคCาเฉลี่ย 4.65 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.56 
รองลงมาคือ บริการชําระภาษีผCานชCองทาง E-Payment (Online Realtime), ATM บนอินเทอร&เน็ต 
ต้ังแตCเวลา 06.00-22.00น. ของทุกวันไมCเว>นวันหยุดราชการ มีคCาเฉลี่ย 4.62 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.55 และขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบฯ ออกไป 8 วันมีคCาเฉลี่ย 4.17 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59
ตามลําดับ  

ด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลา ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหาน>อย 3 อันดับ คือไมCต>องรอคิวในการย่ืนแบบฯ มีคCาเฉลี่ย 4.86 สCวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 รองลงมาคือ ไมCต>องเสียคCาเดินทางไปย่ืนแบบฯและชําระภาษีท่ีสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา มีคCาเฉลี่ย 4.82 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 และไมCต>องเสียเวลาไปย่ืนแบบฯและ
ชําระภาษีที่สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา มีคCาเฉลี่ย 4.80 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>

บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน  
 พบวCา ประชาชนท่ีมีเพศตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคล
ธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>
บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

พบวCา ประชาชนท่ีมีอายุตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคล
ธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระ
ภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

พบวCา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>
บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีสถานภาพตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบชําระภาษีเงิน
ได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 

สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีรายได>บุคคลเฉลี่ยตCอปOตCางกัน มีความพึงพอใจตCอการย่ืนแบบ
ชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตแตกตCางกัน 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาค>นคว>าข>อมูลเก่ียวกับเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตCอการชําระภาษีเงิน
ได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีสามารถ
อภิปรายผลได> ดังน้ี 
 ความพึงพอใจของประชาชนตCอการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ต ใน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCทราบวิธีการย่ืนแบบแสดง
รายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตจากเพ่ือน / คนรู>จัก สถานท่ีในการย่ืน
แบบฯคือท่ีทํางาน และให>ผู>อ่ืนเปBนคนย่ืนแบบฯให>ในชCวงเดือนกุมภาพันธ& ในการย่ืนแบบฯน้ันไมCพบวCา
มีปsญหาใดๆและไมCเคยเกิดความผิดพลาดในย่ืนแบบฯข้ึน โดยกลุCมตัวอยCางแจ>งวCาปsจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด
ในการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบอินเทอร&เน็ตน้ัน คือ ความ
รวดเร็ว หลังจากท่ีมีการย่ืนแบบฯแล>ว กลุCมตัวอยCางใช>บริการพร>อมเพย& (Prompt Pay) เปBนชCอง
ทางการชําระคCาภาษีและรับเงินคืนคCาภาษี ซึ่งสอดคล>องกับสุพา อนันตกูล (2550) การศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของประชาชนตCอการย่ืนชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานทางอินเทอร&เน็ต ในเขต
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการศึกษากลุCมตัวอยCางพบวCา ความพึงพอใจของประชาชนตCอ
การย่ืนชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานทางอินเทอร&เน็ต ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีใน
ด>านความสะดวกรวดเร็วในภาพรวมอยูCในระดับมาก เน่ืองจากโปรแกรมชCวยคํานวณเงินได> อัตราหัก



74 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

คCาใช>จCาย การหักลดหยCอนตCางๆ ให>โดยอัตโนมัติ และแสดงผลการคํานวณวCา ผู>ใช>บริการมีภาษีท่ีต>อง
ชําระ หรือไมCมีภาษีท่ีต>องชําระ และสอดคล>องกับ ณัฐธิดา พานิชนาวา (2559) การศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจในการเสียภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานทางอินเทอร&เน็ตของราชการครู ในเขตวังทองหลาง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษากลุCมตัวอยCางพบวCา ในการย่ืนแบบแสดงการเสียภาษีผCาน
ระบบอินเทอร&เน็ตน้ัน ไมCพบปsญหาในการย่ืนแบบรายการแสดงรายการเสียภาษีและไมCเคยย่ืนแบบ
แสดงรายการเสียภาษีผิดพลาด ท่ีเลือกใช>บริการการย่ืนแบบรายการแสดงรายการเสียภาษีผCาน
อินเทอร&เน็ตเพราะวCามีความสะดวกและรวดเร็ว 

ความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCานระบบ
อินเทอร&เน็ต โดยแบCงออกเปBน 3 ด>าน ได>แกC ด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ ด>านเวลาในการ
ให>บริการ และด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลา ผลการศึกษาพบวCา เม่ือทําการจัดลําดับแล>ว 
กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจในด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลาเปBนอันดับหน่ึง รองมาคือด>าน
เวลาในการให>บริการ และด>านข้ันตอนการเข>าใช>บริการ ตามลําดับ เม่ือจําแนกเปBนรายด>าน พบวCา  

ด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือทCานท่ีลืมรหัสผCาน สามารถขอรหัสใหมCได>ทันที รองลงมาคือ การขอคืนเงินคCาภาษี และการชําระ
เงินภาษีเพ่ิม ตามลําดับ ซึ่งสอดคล>องกับ สมฤดี ศิริเลิศ (2557) ด>านกระบวนการ ความเห็นของผู>ขอ
คืนภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาประเมินกระบวนการ เก่ียวกับนโยบายการคืนภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา 
โดยรวมเห็นด>วยอยูCในดี ข้ันตอนและวิธีการย่ืน แบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร&เน็ต เพ่ือขอคืนภาษี
เงินได>บุคคลธรรมดา ทําได>ไมCยุCงยากและ มีความสะดวกรวดเร็ว ท้ังน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการในการ
ดําเนินงานทุกข้ันตอนได>นําเทคโนโลยี และข>อมูลสารสนเทศเข>ามาชCวยบริหารจัดการ สCงผลให>ผู>ขอคืน
ได>รับเงินคืนภาษีรวดเร็ว หากไมCติด หลักเกณฑ&การตรวจกCอนคืน สามารถได>รับเงินคืนภาษีภายใน 15 
วัน นับแตCวันท่ีย่ืนคําร>องขอคืนเงิน 

ด>านเวลาในการให>บริการ ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจท่ีสุด คือ บริการ
ชําระภาษีผCานชCองทางอ่ืนๆเปBนไปตามเวลาของหนCวยรับชําระภาษี ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมCเว>น
วันหยุดราชการ รองลงมาคือ บริการชําระภาษีผCานชCองทาง E-Payment (Online Realtime), ATM 
บนอินเทอร&เน็ต ต้ังแตCเวลา 06.00-22.00น. ของทุกวันไมCเว>นวันหยุดราชการ และขยายกําหนดเวลา
การย่ืนแบบฯ ออกไป 8 วัน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล>องกับศิริรัตน& มุขดารา (2556) การศึกษาเร่ือง 
ปsจจัยท่ีมีผลตCอการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได>ผCานทางอินเทอร&เน็ตใน สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 9 ผลการศึกษาพบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามให>ความสําคัญมากในเร่ือง
สามารถย่ืนแบบฯ ได>ตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไมCมีวันหยุด เน่ืองจากการย่ืนแบบแสดงรายการติดวัน
ราชการทําให>เสียโอกาสไมCสามารถย่ืน แบบฯ การท่ีสามารถย่ืนแบบแสดงรายการ ได>ตลอด 24 
ช่ัวโมงก็ถือเปBนทางเลือกท่ีดี อยCางหน่ึง และไมCต>องนําเอกสารหลักฐานมาสCงในขณะท่ีทําการย่ืนไมCต>อง
ยุCงยากในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานนําสCงกรมสรรพากร เพียงแคCพิมพ&ข>อมูลก็สามารถ ย่ืนแบบ
แสดงรายการได> 
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ด>านความประหยัดคCาใช>จCายและเวลา ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางมีความพึงพอใจท่ีสุด 
คือไมCต>องรอคิวในการย่ืนแบบฯ รองลงมาคือ ไมCต>องเสียคCาเดินทางไปย่ืนแบบฯและชําระภาษีท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา และไมCต>องเสียเวลาไปย่ืนแบบฯและชําระภาษีท่ีสํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีสาขา ตามลําดับ ซึ่งสอดคล>องกับศิริรัตน& มุขดารา (2556) การศึกษาเร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอการ
ย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได>ผCานทางอินเทอร&เน็ตใน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 9 ผลการศึกษาพบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามให>ความสําคัญมากในด>านคCาใช>จCายใน
การใช>บริการ ได>แกC ไมCต>องเสีย คCาใช>จCายในการใช>บริการ เน่ืองจากนิติบุคคลมีข>อจํากัดในเร่ืองของ
คCาใช>จCาย ถ>ามีคCาใช>จCายสูงในการเข>าไปย่ืนแบบแสดงรายการก็อาจไมCใช>บริการและไมCต>องเสียเวลา
และคCาใช>จCายในการเดินทางไปย่ืน แบบฯ ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ี เน่ืองจากการจราจร ในกรุงเทพมหานคร
ปsจจุบันแออัดเปBนอยCางมากทําให>เสียเวลาในการเดินทางไป 
 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
เชิงนโยบาย 
1. จากผลการศึกษาด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ พบวCา การตรวจสอบการขอคืนภาษีน้ัน

ไมCสามารถเรียกดูข>อมูลได>ทันที จะต>องย่ืนแบบคําร>องและรอการตอบกลับภายหลังจากการย่ืนแบบฯ 
1 วัน ซึ่งผู>วิจัย มีความเห็นวCา ผู>บริหารควรกําหนดนโยบายพัฒนาระบบเครือขCายบนอินเทอร&เน็ตให>
สามารถเรียกดูข>อมูลได>ทันที เพ่ือให>ผู>เสียภาษีได>ติดตามผลการย่ืนแบบได> โดยไมCต>องใช>วิธีโทร
สอบถามจากเจ>าหน>าท่ี หรือรอเวลาตอบกลับ 

2. การลงทะเบียนขอรหัสผCานบนเว็บไซต&ของกรมสรรพากรสําหรับการย่ืนภาษีเงินได>บุคคล
ธรรมดาน้ัน ผู>วิจัยมีความเห็นวCา ควรมีแคCชCองกรอกเลขประจําตัวประชาชนและวันเดือนปOเกิดเทCาน้ัน 
เพ่ือลดข้ันตอนการขอรับรหัสเข>าสูCระบบ 

เชิงปฏิบัติการ 
1. เจ>าหน>าท่ีฝ�ายประชาสัมพันธ&ควรจัดประชาสัมพันธ&ทางสื่อตCาง ๆ อยCางกว>างขวาง เชิญ

ชวนให>ผู>เสียภาษีย่ืนแบบฯ ทางอินเทอร&เน็ตมากข้ึน โดยช้ีให>เห็นถึงประโยชน&จากการย่ืนแบบทาง
อินเทอร&เน็ตท่ีผู>เสียภาษีจะ พึงได>รับวCา สามารถทําได>อยCางรวดเร็ว ข้ันตอนในการใช>งานระบบก็ไมC
ยุCงยาก ซับซ>อน อีกท้ัง ประหยัดเวลาและคCาใช>จCายของผู>เสียภาษีได>เปBนอยCางดี  

2. จากผลการศึกษาด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ หัวข>อการขอคืนเงินภาษี ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงานด>านการคืนภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา ได>รับคืนภายใน 90 วัน นับแตC วันท่ีย่ืนคําร>องขอ
คืนเงิน มีความเหมาะสม ผู>วิจัยเห็นวCา เพ่ือให>ผู>ขอคืนภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา สามารถย่ืนขอคืนภาษี
ได>เร็ว โดยไมCต>องรอจนใกล>ระยะเวลาย่ืนแบบฯ กรมสรรพากรควรอํานวย ความสะดวก ประสานแจ>ง
หนCวยงานท่ีมีสCวนลดหยCอนภาษี เพ่ือออกหนังสือรับรองให>เร็วข้ึนจะทําให>มีการย่ืนแบบฯ เร็วกวCาเดิม 
การบริการด>านการคืนภาษีและบริการของสรรพากรด>านอ่ืน ๆ จะได>ไมCติดขัด และลCาช>า 
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3. จากผลการศึกษาด>านข้ันตอนในการเข>าใช>บริการ หัวข>อการลงทะเบียนขอรหัสผCานบน
เว็บไซต&ของกรมสรรพากร สําหรับการย่ืนภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาน้ัน ควรพัฒนาระบบให>มีการลิ้งค&
ข>อมูลจากการกรรอกเลขบัตรประจําประชาชนแทน เพ่ือลดความผิดพลาดในการกรอกข>อมูล 

4. จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา
น้ัน ทางกรมสรรพากรไมCได>เป�ดเผยข>อมูลสถิติของผู>ท่ีย่ืนภาษีเงินได> แบCงตามเขตหรือจังหวัดให>
บุคคลภายนอกเข>าดู ผู>วิจัยมีความเห็นวCา ควรเป�ดเผยข>อมูลสถิติให>บุคคลภายนอกเข>าดูได>ผCานหน>า
เว็บไซต&กรมสรรพากร 

 
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCาน

ระบบอินเทอร&เน็ตในเขตอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 
2. ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของประชาชนในการย่ืนแบบชําระภาษีเงินได>บุคคลธรรมดาผCาน

ระบบอินเทอร&เน็ตในเขตอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 
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การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุ�งครุกรุงเทพมหานคร 
The Decision to Buy Organic Vegetables of The People of  

Thungkhru District, Bangkok 
 

พลพิภัทร วิภูศิริ 
อาจารย&ประจํา คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

 การศึกษา เร่ืองการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค& เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ 
กรุงเทพมหานคร และศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCง
ครุ กรุงเทพมหานคร กลุCมตัวอยCางท่ีศึกษา ได>แกCประชากรท่ีเคยซื้อผักปลอดสารพิษ อาศัยอยูCในเขต
ทุCงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  
 ผลการศึกษาพบวCา การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด มีผลตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขต
ทุCงครุ กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือมีการแนะนําผักปลอดสารพิษประเภทตCางๆ มีการโฆษณาตามสื่อ
ตCางๆ เชCน ใบปลิว แผCนพับ มีการให>คําแนะนําและการบริการของพนักงาน และสCวนลดสําหรับสมาชิก 
รองลงมาคือปsจจัยด>านราคา ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบคุณภาพของผักปลอดสารพิษ ราคา
ของผักปลอดสารพิษมีความใกล>เคียงกับผักประเภทอ่ืน มีราคาผักปลอดสารพิษหลากหลายให>ผู>บริโภค
เลือกซื้อ และการแสดงราคาจําหนCายท่ีชัดเจน มีผลตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ สCวนด>านชCองทาง
การจําหนCายมีผลมากเชCนกันในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ นิยมเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ใน
สถานท่ีจําหนCายต้ังอยูCในทําเลท่ีเดินทางได>สะดวก รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนCายมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ
โดยควรมีการจัดจําหนCายในร>านค>าท่ีมีช่ือเสียงนCาเช่ือถือในการจําหนCายสินค>าปลอดสารพิษ และมีการ
วางจําหนCายในห>างสรรพสินค>าและซุปเปอร&มาเก็ตช้ันนําสCวนด>านความสะอาด ผู>บริโภคสCวนใหญC ให>
ความสําคัญกับข้ันตอนในการเก็บเก่ียวถึงการบรรจุภัณฑ&สะอาดไมCมีสิ่งปนเป¢¡อน ไมCมีสิ่งสกปรกปนมา
กับผักปลอดสารพิษท่ีซื้อมาบริโภค การใช>บรรจุภัณฑ&ท่ีสะอาดในการบรรจุผักปลอดสารพิษ และต>อง
มีความม่ันใจวCาผักปลอดสารพิษมีความสะอาดกวCาผักท่ัวไปท่ีวางจําหนCาย ซึ่งปsจจัยดังกลCาวมีผลใน
การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร อยCางมีนัยสําคัญท่ี .01 
คําสําคญั : การตัดสินใจ ผกัปลอดสารพิษ 
 

Abstract 
Education Subject to decision to buy organic vegetables of the people of 

Thungkhru Distric, Bangkok. The objective is to study the behavior of buying organic 
vegetables of the people Thungkhru Distric, Bangkok. And study the factors that 
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affect the decision to buy organic vegetables of the people Thungkhru Distric, 
Bangkok. Sample studies include population ever buy organic vegetables. Living in 
the district Thungkhru The total number of 400 people.  

The study found that the decision to buy organic vegetables of the people 
Thungkhru Distric, Bangkok. By having a factor of marketing campaigns. Affect your 
there decision to buy organic vegetables of the people of Thungkhru Distric, Bangkok. 
Is there a non-toxic vegetable guide different types of advertising media, such as 
brochures, flyers, with the advice and service of the staff and the member discount, 
the price factor is the appropriateness of the price compared to the quality of 
organic vegetables. The price of organic vegetables to be near to other types of 
vegetables. There are a variety of non-toxic vegetable prices make consumers buy 
and sell prices show a clear. Affect your decision to buy organic vegetables. The 
most effective distribution channels as well as in the decision to buy organic 
vegetables. Popular buy organic vegetables In a place located in the Distributor. 
Where is there adequate parking should be supplied in a store that has a reputation 
for reliable products, non-toxic? And are sold in department stores and 
supermarkets, the leading part of the cleanliness. Most consumers give priority to 
steps to harvesting to packaging clean contaminants. There are no dirt contamination 
with organic vegetables that are consumed purchases. Packaging in the packing of 
organic vegetables And there must be confidence that organic vegetables are 
cleaned more than vegetables, general release, which such factors has resulted in a 
decision to buy organic vegetables of the people Thungkhru Distric, Bangkok. 
Significant at the .01 
Keyword : decision, organic vegetables 
 
บทนํา 

ปsจจุบันการทําอาชีพเกษตรกรมีแนวโน>มเพ่ิมมากข้ึน และเปBนการเกษตรแนวใหมCตCางจากท่ี
ผCานๆมาคือแนวโน>มของ เกษตรปลอดสารพิษ แม>วCากระแสของ เกษตรปลอดสารพิษ จะมีมาหลายปO
แล>ว แตCสCวนใหญCหลายคนคิดวCาต>องทําแบบใหญCพ้ืนท่ีมีมากและเงินลงทุนสูง ซึ่งทําให>หลายๆคนไมC
กล>าลงทุนท่ีจะทําเกษตรปลอดสารพิษ และตลาดรองรับของผลผลิตยังไมCกว>างนักแม>วCาจะมีคนสนใจ 
แตCด>วยราคาท่ีแพง และตามตลาดท่ัวไปไมCคCอยมีวางขายสCวนใหญCจะมีตามซุปเปอร&มาเก็ตทําให>เกษตร
ปลอดสารพิษยังไมCขยายตัวมากนัก แตCในยุคน้ียุคท่ีคนหันมาใสCใจสุขภาพความสนใจของ เกษตรปลอด
สารพิษ จึงกลับมามีแนวโน>มท่ีดีข้ึน มีการเผยแพรCความรู>กันมากข้ึนและเร่ิมมีการหันมาทําการเกษตร
ปลอดสารพิษมากข้ึน ท้ังแบบเล็กๆในครัวเรือนและทําเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือจําหนCายโดยมีการหัน
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มาลงทุนในด>านน้ีมีมากข้ึน ใช>เทคโนโลยีใหมCๆในการทําเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือให>ได>ผลผลิตท่ีดีและ
ม่ันใจในคุณภาพของผลผลิตท่ีจะไมCมีสารตกค>างอยCางท่ีเรียกกันวCาเกษตรอินทรีย& จุดท่ีนCาสนใจและ
แนวโน>มท่ีสCงผลให>เกษตรปลอดสารพิษมาแรงในปOหน>าคือ กระแสเทรนด&นิยมอาหารสุขภาพท่ีปsจจุบัน
เร่ิมมาแรงและขยายตัวในวงกว>าง แตCวัตถุดิบท่ีเปBนผัก ผลไม> ปลอดสารพิษมีไมCมากนักและราคาสูงทํา
ให>ต>นทุนของการทําอาหารสุขภาพมีราคาแพง ดังน้ันทําให>แนวโน>มของผลผลิตในการทําเกษตรปลอด
สารพิษยังมีความต>องการอีกมากประเทศไทยเปBนประเทศเกษตรกรรมมาต้ังแตCอดีต มีความเปBนอยูC
เรียบงCายพ่ึงพาตนเองและอาศัยธรรมชาติในการดําเนินชีวิต ภายใต>ภูมิศาสตร&ท่ีเหมาะสมทําให>
ประชากรสCวนใหญCประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปBนแหลCงผลิตอาหารท่ีสําคัญ ดังจะเห็นได>จาก
ข>อความท่ีปรากฏบนศิลาจารึกของพCอคุณรามคําแหงมหาราช ท่ีวCา "ในนํ้ามีปลาในนามีข>าว" ท่ีแสดง
เปBนหลักฐานความอุดมสมบูรณ&ของประเทศไทย ในอดีตการเกษตรให>ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือเรCงรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการจัดสรรท่ีดินทํากินให>แกCเกษตรกร มี
ระบบชลประทาน และมาตรการทางการตลาดเพ่ือยกระดับสินค>าทางการเกษตรของประเทศ แตCการ
จํากัดของพ้ืนท่ีทางการเกษตรมีการปรับโครงสร>างผลผลิตเพ่ือให>ผลผลิตการเกษตรขยายตัว โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตให>สูงข้ึนแทนการขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรและเน>นการผลิตท่ีสอดคล>องกับ
ความต>องการของตลาดท้ังด>านปริมาณและคุณภาพและมุCงเน>นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตC
สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการริเร่ิมแนวคิดไปสูCการพัฒนาอยCางย่ังยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล>อมให>ความสําคัญด>านคุณภาพผลผลิตให>ปลอดภัยตCอสุขภาพและอนามัย (ธิติมา เทียนไพร
,2550:1) อุตสาหกรรมการผลิตสินค>าเกษตรท่ีผCานมาสCวนใหญCต>องพ่ึงพาสารเคมีในด>านการกําจัด
ศัตรูพืช โรคแมลง รวมท้ังปุ¥ยอินทรีย&เพ่ือให>ได>ผลมากเทCาท่ีต>องการจึงได>มีการคิดค>นหาวิธีตCางๆในการ
เพ่ิมผลผลิตให>ได>มากเทCาท่ีต>องการแตCไมCใช>สารเคมีเข>ามาปะปนในกระบวนการผลิตเชCนการพัฒนา
กระบวนการตัดตCอยีน หรือท่ีเรียกอีกอยCางหน่ึงวCา การตัดตCอพันธุกรรม หรือ GMO เพ่ือให>ได>พืช
พรรณท่ีมีความต>านทานโรคและแมลงได>อยCางดี และลดการใช>สารเคมี แตCปsจจุบันยังคงมีความสับสน 
เก่ียวกับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารท่ีมีสCวนประกอบจากพืชท่ีผCานการตัดตCอพันธุกรรมวCา
ปลอดภัยหรือไมC (รายงานโลกสีเขียว :2542) จากสถานการณ&ดังกลCาว สCงผลให>รัฐบาลไทย ต>อง
ผลักดันนโยบายให>การผลิตสินค>าการเกษตรแบบปลอดภัย โดยมุCงเน>นการผลิตสินค>าปลอดสารพิษ 
และในปsจจุบันผู>บริโภคให>ความสนใจกับสุขภาพมากข้ึนจึงหันมาบริโภคอาหารท่ีผCานการผลิต ท่ีมี
สุขอนามัยและไมCมีผลกระทบตCอสิ่งแวดล>อม รวมถึงหลีกเลี่ยงบริโภคสินค>าเกษตรท่ีมีการใช>สารเคมี
คCอนข>างมากในการเพาะปลูก ทําให>ผู>บริโภคมีความใสCใจในการเลือกซื้อสินค>าโดยคํานึงถึงสุขภาพ
อนามัยมากข้ึนและหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษ (Organic Product) หรือสินค>าเกษตรอินทรีย&ท่ี
ผลิตได>มาตรฐานสุขอนามัย ปราศจากสารเคมีตกค>าง และมีข้ันตอนการผลิตท่ีอนุรักษ& สิ่งแวดล>อม
สCงผลให>ตลาดผักปลอดสารพิษขยายตัวสูงข้ึนตามไปด>วย และความต>องการผักปลอดสารพิษในตลาด
เพ่ิมมากข้ึนท้ังภายในและตCางประเทศ ท้ังน้ีผักปลอดสารพิษยังเปBนตลาดสินค>าเฉพาะกลุCม 
(Segmentation Market) ซึ่งผู>บริโภค เปBนกลุCมคนท่ีมีความรู>ความตระหนักเร่ืองสุขภาพอนามัยและ
มีกําลังซื้อคCอนข>างสูง เพราะราคาผักปลอดสารพิษอยูCในเกณฑ&สูงหากเปรียบเทียบกับสินค>าเกษตร
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โดยท่ัวไป อยCางไรก็ตามผักปลอดสารพิษมี ข>อจํากัดในการผลิตท่ียังไมCสามารถผลิตในเกษตรกรรม
ขนาดใหญCได>ทําให>ผักปลอดสารพิษไมCเพียงพอ ตCอความต>องการในตลาด (ศูนย&วิจัยกสิกรไทย, 2551) 

ด>วยเหตุผลดังกลCาวข>างต>น ผู>วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปBนข>อมูลเบ้ืองต>นอันจะนําไปสูCการพัฒนาสินค>าปลอด
สารพิษในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร ให>ดีย่ิงข้ึนตCอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนใน  
เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนใน เขตทุCงครุ 
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปsจจัยด>านความสะอาด ด>านความปลอดภัย ด>านผลิตภัณฑ& ด>านราคา ด>านชCองทางการจัด
จําหนCาย ด>านการสCงเสริมการตลาด การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ 
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

การตดัสินใจซื �อผักปลอด
สารพษิของประชาชน 

ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านต่างๆ ในการ
ตดัสินใจซื �อผักปลอดสารพษิ 

- ด้านความสะอาด 

- ด้านความปลอดภยั 

- ด้านผลติภณัฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านสถานที(จดัจําหน่าย 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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การดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช> ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู>บ ริโภคท่ีเคยซื้อผักปลอดสารพิษในเขตทุCงครุ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมCทราบจํานวนประชากรท่ีแนCนอน เน่ืองจากประชากรกลุCมตัวอยCางดังกลCาวไมC
สามารถท่ีจะกําหนดความแนCนอนได> ซึ่งในการกําหนดกลุCมตัวอยCางจึงเปBนกรณีท่ีไมCทราบขนาดของ
ประชากรท่ีแนCนอนดังน้ันจะใช>สูตร ดังน้ี 

 

 
เม่ือ   คือขนาดกลุCมตัวอยCาง 

 คือคCาปกติมาตรฐานท่ีได>จากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

(ในการศึกษาคร้ังน้ีกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ดังน้ันจะได>คCา  = 1.96) 

 คือสัดสCวนตัวอยCาง (ในการศึกษาคร้ังน้ีกําหนดให>  = 0.5) 

  คือ 1 - p 

 คือคCาความคลาดเคลื่อนท่ียอมให>เกิดข้ึน (ท่ีระดับความเช่ือม่ัน % ดังน้ันจะ

ได>คCา = 0.05) 
 

แทนคCาในสูตรจะได>   
     = 385 

ดังน้ันกลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการศึกษาคร้ังน้ีเทCากับ 385 คน และสํารองไว>ประมาณ 15 คน ซึ่ง
รวมเปBน 400 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู>วิจัยสร>างข้ึน
ซึ่งมีลักษณะคําถามปลายป�ด (Close-ended question) เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร สร>างข้ึนโดยรวบรวมจากแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข>อง หลังจากท่ีผู>วิจัยได>รวบรวมแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องเพ่ือนําเปBน
แนวทางในการสร>างเคร่ืองมือท่ีใช>ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิเคราะห&ข>อมูลท่ีรวบรวมได>จากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด นํามาวิเคราะห&ด>วยวิธี
ทางสถิติและประมวลผลโดยใช>โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแยกวิเคราะห& ดังน้ี 

การวิเคราะห�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
คCาสถิติร>อยละ (Percentage) เพ่ือใช>แปลความหมายของข>อมูลปsจจัยสCวนบุคคลของผู>ตอบ

แบบสอบถาม 
คCาคะแนนเฉลี่ย ( ) เพ่ือใช>แปลความหมายของข>อมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญความพึง

พอใจในการทํางานของผู>ตอบแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห�สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
1. การวิเคราะห&สถานภาพสCวนตัวของผู>ตอบแบบสอบถามใช> คCาความถ่ี (frequency) คCา

ร>อยละ (percentage) 
2. การวิเคราะห&การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 

ใช>คCาเฉลี่ย ( ) และคCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล>วนําคCาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ& เกณฑ&การ
แปลความหมายของคะแนน 

3. พฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครใช>การ
วิเคราะห&การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ข>อมูลด>านประชากรศาสตร&ของผู>ตอบแบบสอบถามจําแนกตามจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสดุ รายได>เฉลี่ยตCอเดือน และสถานภาพ 

เพศ พบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเปBนร>อยละ 54.8 
รองลงมาเปBนเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเปBนร>อยละ 45.3 ตามลําดับ 

อายุ พบวCา มีอายุระหวCาง 31-35 ปO มากท่ีสุดจํานวน 155 คน คิดเปBนร>อยละ 38.8 
รองลงมาอายุ 26-30 ปO จํานวน 133 คน คิดเปBนร>อยละ 33.3 อายุ 40 ปOข้ึนไป จํานวน 77 คน คิด
เปBนร>อยละ 19.3 และน>อยท่ีสุดอายุ 20 – 25 ปO จํานวน 35 คน คิดเปBนร>อยละ 8.8 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCมีระดับการศึกษาสูงสุดเปBนระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 331 คน คิดเปBนร>อยละ 82.8 รองลงมาปริญญาโทจํานวน 35 คน  
คิดเปBนร>อยละ 8.8 ระดับตํ่ากวCาปริญญาตรีจํานวน 25 คน คิดเปBนร>อยละ 6.3 และระดับปริญญาเอก
น>อยท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปBนร>อยละ 2.3 ตามลําดับ 

รายได>เฉลี่ยตCอเดือน พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ี 10,001 – 
20,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 274 คน คิดเปBนร>อยละ 68.5 รองลงมามีรายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ี 
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเปBนร>อยละ 18.5 รายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ี 30,001 – 
40,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปBนร>อยละ 5.8 รายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ี 40,001 – 50,000 บาท 
จํานวน 7 คน คิดเปBนร>อยละ 1.8 รายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCา 10,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเปBน
ร>อยละ 4.5 และรายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ี 50,001 บาท ปOข้ึนไปน>อยท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปBนร>อยละ 
1 ตามลําดับ 

สถานภาพ พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญC มีสถานภาพสมรส/อยูCด>วยกันมากท่ีสุด 
จํานวน 251 คน คิดเปBนร>อยละ 62.8 รองลงมาคือสถานภาพโสด จํานวน 123 คน คิดเปBนร>อยละ 
30.8 และมีสถานภาพมCาย/หยCาร>าง/แยกกันอยูCน>อยท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเปBนร>อยละ 6.5 
ตามลําดับ 
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การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุ�งครุ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ด านความสะอาด พบวCาด>านความสะอาด ท่ีมีตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ

ประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( =4.12,S.D.=0.54) เม่ือ
พิจารณาเปBนรายข>อ พบวCาอยูCในระดับมากทุกข>อ โดยเรียงคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย ดังน้ี ข้ันตอนใน
การเก็บเก่ียวถึงการบรรจุภัณฑ&สะอาดไมCมีสิ่งปนเป¢¡อน ( =4.16,S.D.=0.70) รองลงมาคือไมCมีสิ่ง
สกปรกปนมากับผักปลอดสารพิษท่ีซื้อมาบริโภค ( =4.13,S.D.=0.66) และการใช>บรรจุภัณฑ&ท่ี
สะอาดในการบรรจุผักปลอดสารพิษ ( =4.07,S.D.= 0.66) ตามลําดับ 

ด านความปลอดภัย พบวCาด>านความปลอดภัย ท่ีมีตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( =4.14,S.D.=0.57) เม่ือ
พิจารณาเปBนรายข>อ พบวCาอยูCในระดับมากทุกข>อ โดยเรียงคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย ดังน้ี บริโภคผัก
ปลอดสารพิษเพราะมีความเช่ือวCามีความปลอดภัยสูง ( =4.21,S.D.=0.71) รองลงมาคือเกรงกลัว
อันตรายจากการบริโภคผักท่ัวไปท่ีอาจปนเป¢¡อนสารเคมี จึงทําให>บริโภคผักปลอดสารพิษ ( =
4.17,S.D.=0.71) และเลือกซื้อผักปลอดสารพิษท่ีได>รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล ( =
4.09,S.D.=0.73) ตามลําดับ 

ด านผลิตภัณฑ� พบวCาปsจจัยด>านผลิตภัณฑ& ท่ีมีตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( =4.13,S.D.=0.55) เม่ือ
พิจารณาเปBนรายข>อ พบวCาอยูCในระดับมากทุกข>อ โดยเรียงคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย ดังน้ี มีวัน
หมดอายุบอกชัดเจน ( =4.16,S.D.=0.72) รองลงมาคือผักจําหนCายในร>านค>าท่ี มีตรารับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย มีย่ีห>อชัดเจนเช่ือถือได> ( =4.15,S.D.=0.71) และความสดใหมCของผัก
ปลอดสารพิษ ( =4.09,S.D.=0.75) ตามลําดับ 

ด านราคา พบวCาปsจจัยด>านราคา ท่ีมีตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขต 
ทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( =4.13,S.D.=0.57) เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ พบวCาอยูCใน
ระดับมากทุกข>อ โดยเรียงคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย ดังน้ี ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบคุณภาพ
ของผักปลอดสารพิษ ( =4.17,S.D.=0.72) รองลงมาคือราคาของผักปลอดสารพิษมีความใกล>เคียง
กับผักประเภทอ่ืน ( =4.15,S.D.=0.71) และการแสดงราคาจําหนCายท่ีชัดเจน ( =4.07,S.D.=0.73) 
ตามลําดับ 

ด านช�องทางการจัดจําหน�าย พบวCาปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย ท่ีมีตCอการตัดสินใจ
ซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( =
4.14,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ พบวCาอยูCในระดับมากทุกข>อ โดยเรียงคCาเฉลี่ยจากมากไป
หาน>อย ดังน้ี สถานท่ีจําหนCายต้ังอยูCในทําเลท่ีเดินทางได>สะดวก ( =4.16,S.D.=0.73) รองลงมาคือ
สถานท่ีจําหนCายมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ( =4.16,S.D.=0.71) และจัดจําหนCายในร>านค>าท่ีมีช่ือเสียง
นCาเช่ือถือในการจําหนCายสินค>าปลอดสารพิษ ( =4.14,S.D.=0.75) ตามลําดับ 
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ด านการส�งเสริมการตลาด พบวCาปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาดท่ีมีตCอการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( =
4.12,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ พบวCาอยูCในระดับมากทุกข>อ โดยเรียงคCาเฉลี่ยจากมากไป
หาน>อย ดังน้ี มีการแนะนําผักปลอดสารพิษประเภทตCางๆ ( =4.21,S.D.=0.71) รองลงมาคือการ
โฆษณาตามสื่อตCางๆ เชCน ใบปลิว แผCนพับ( =4.09,S.D.=0.75) และการให>คําแนะนําและการบริการ
ของพนักงาน ( =4.09,S.D.=0.73) ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาค>นคว>าข>อมูลเก่ียวกับเร่ืองการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของประชาชนใน
เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐานได>ดังน้ี 

ผลการวิจัย พบวCา และปsจจัยสCวนประสมการตลาดทุกด>าน มีผลตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ ของประชาชนในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด มีผลตCอ
การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษมากท่ีสุด คือมีการแนะนําผักปลอดสารพิษประเภทตCางๆ มีการ
โฆษณาตามสื่อตCางๆ เชCน ใบปลิว แผCนพับ มีการให>คําแนะนําและการบริการของพนักงาน และ
สCวนลดสําหรับสมาชิก รองลงมาคือปsจจัยด>านราคา ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบคุณภาพของ
ผักปลอดสารพิษ ราคาของผักปลอดสารพิษมีความใกล>เคียงกับผักประเภทอ่ืน มีราคาผักปลอด
สารพิษหลากหลายให>ผู>บริโภคเลือกซื้อ และการแสดงราคาจําหนCายท่ีชัดเจน มีผลตCอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ สCวนปsจจัยด>านชCองทางการจําหนCายมีผลมากเชCนกันในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษ โดยนิยมเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ในสถานท่ีจําหนCายต้ังอยูCในทําเลท่ีเดินทางได>
สะดวก รองลงมาคือ สถานท่ีจําหนCายมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ โดยควรมีการจัดจําหนCายในร>านค>าท่ีมี
ช่ือเสียงนCาเช่ือถือในการจําหนCายสินค>าปลอดสารพิษ และมีการวางจําหนCายในห>างสรรพสินค>าและ
ซุปเปอร&มาเก็ตช้ันนําสCวนด>านความสะอาด ผู>บริโภคในเขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครสCวนใหญC ให>
ความสําคัญกับข้ันตอนในการเก็บเก่ียวถึงการบรรจุภัณฑ&สะอาดไมCมีสิ่งปนเป¢¡อน ไมCมีสิ่งสกปรกปนมา
กับผักปลอดสารพิษท่ีซื้อมาบริโภค การใช>บรรจุภัณฑ&ท่ีสะอาดในการบรรจุผักปลอดสารพิษ และต>อง
มีความม่ันใจวCาผักปลอดสารพิษมีความสะอาดกวCาผักท่ัวไปท่ีวางจําหนCาย ซึ่งปsจจัยดังกลCาวมีผลใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษเชCนกัน 
 ซึ่งสอดคล>องกับข>อมูลการวิจัยของชนานันท& คงธนาฤทธ์ิ (อภิชาติ ดีสมสุข.245 อ>างอิงจาก
ชนานันท& คงธนาฤทธ์ิ 2543) ได>ทําการวิจัย เร่ือง การเป�ดรับขCาวสาร ความรู> ทัศนคติและการยอมรับ
การบริโภคสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตCอพันธุกรรม (GMOs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวCา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได>แตกตCางกัน มีความรู> ทัศนคติ การ
เป�ดรับขCาวสาร และการยอมรับการบริโภคสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตCอพันธุกรรม (GMOs) แตกตCางกัน 
นอกจากน้ีการเป�ดรับขCาวสารเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตCอพันธุกรรม (GMOs) มีความสัมพันธ&กับการ
ยอมรับการบริโภคสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตCอพันธุกรรม (GMOs) แตCไมCมีความสัมพันธ&กับทัศนคติเก่ียวกับ
สิ่งมี ชี วิตท่ี ตัดตCอพันธุกรรม (GMOs) และ วรรณภา ปรือทอง (2547) ได> ทําการศึกษาเร่ือง 
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ความสัมพันธ&ระหวCางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคอาหารชีวจิตร>าน
เอเดนของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวCา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารชีวจิตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในสCวนท่ีเก่ียวกับประเภทอาหารชีวจิตท่ี
นิยมซื้อมากท่ีสุด รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ&กับทัศนคติในการบริโภคอาหารชีวจิตของ
ผู>บริโภค โดยรวมและรายได>อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว>นด>านการจัดจําหนCายและด>าน
การสCงเสริมการตลาดท่ีระดับ .05 พฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตมีความสัมพันธ&กับทัศนคติในการ
บริโภคอาหารชีวจิตด>านผลิตภัณฑ&เฉพาะพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับประเภทอาหารชีวจิตท่ีนิยมซื้อมากท่ีสุด
ผู>บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต โดยประเภทอาหารชีวิตท่ีนิยมซื้อมากท่ีสุดได>แกCอาหาร
ธรรมชาติแนวชีวจิต 
 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
เชิงนโยบาย 
การท่ีได>ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจมีผลตCอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ ของประชาชนใน

เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใช>ประโยชน&ได>จริง โดยใช>เปBนข>อมูลเบ้ืองต>นอันจะนําไปสูC
การพัฒนาผักปลอดสารพิษให>ดีย่ิงข้ึนและการพัฒนากลยุทธ&ทางการตลาด รวมถึง การบริหารงานตCาง 
ๆ เพ่ือให> สอดคล>องกับความต>องการของกลุC ม เป} าหมายซึ่ งคือกลุCมผู>บ ริโภคในเขตทุC งค รุ 
กรุงเทพมหานคร ให>ได>มากท่ีสุด 

เชิงปฏิบัติการ 
1. ผู>ประกอบการธุรกิจค>าปลีกผักปลอดสารพิษควรปรับปรุง ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ& ให>สินค>ามี

ความมีความสด สวยงาม สีสันนCารับประทาน มีให>เลือกซื้อหลากหลายชนิด และมีวันหมดอายุบอก
ชัดเจน เพ่ือชCวยในการตัดสินใจของผู>บริโภค 

2. ผู>ประกอบการธุรกิจค>าปลีกสังฆภัณฑ&ควรปรับปรุงปsจจัยด>านความปลอดภัย ให>สินค>าท่ีมี
การรับรองการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษถือเปBนการประกันความปลอดภัยให>แกCผู>บริโภค เพ่ือดึงดูด
ผู>บริโภคให>เข>ามาซื้อสินค>า 

 
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  
ผู>วิจัยมีข>อแนะนําให>ผู>ท่ีสนใจท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองท่ีคล>ายคลึงกันน้ีควรมีการเพ่ิมจํานวน

ตัวแปรมากข้ึน โดยเฉพาะตัวแปรอิสระ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ&ในมุมท่ีเก่ียวข>องอ่ืนให>กว>างขวาง
และครอบคลุมได>มากข้ึน โดยเลือกใช>เคร่ืองมือวิจัยอ่ืนๆควบคูCกันในการเก็บรวบรวมข>อมูล โดยเฉพาะ
การวิจัยเชิงคุณภาพด>วยการสัมภาษณ&ในเชิงลึกกับกลุCมตัวอยCางท่ีมีความพร>อม และความเต็มใจใน
การให>ความรCวมมือให>ข>อมูลท่ีเปBนประโยชน& และขยายขอบเขตการศึกษาให>กว>างขวางมากข้ึนให>
ครอบคลุมกลุCมตัวอยCางในพ้ืนท่ีตCางๆด>วยเพ่ือนําข>อมูลท่ีได>มาทําการวิเคราะห&ผลท่ีได>ตCอไป 
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แนวทางการปรับตัวขององค�กรและการอยู�รอดขององค�กร:  
กรณีศึกษาธุรกิจรีสอร�ท ในจังหวัดตราด 

Organizational Adaptation Guidelines and Rganizational Survival:  
to Study of Resort Businesses in Trad Province 

 
พลพิภัทร วิภูศิริ 

อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

บทคัดย�อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษา 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตัวขององค&กร(การแลก 

เปลี่ยนความรู> การปรับปรุงการบริการอยCางตCอเน่ือง การมุCงเน>นวิจัยและพัฒนา การสร>างบริการใหมC) 
ท่ีสCงผลตCอการบริการท่ีเปBนเลิศ 2. เพ่ือศึกษาการบริการท่ีเปBนเลิศท่ีสCงผลตCอการอยูCรอดขององค&กร 3. 
เพ่ือศึกษากลยุทธ&การปรับตัวขององค&กร(การแลกเปลี่ยนความรู> การปรับปรุงการบริการอยCางตCอเน่ือง 
การมุCงเน>นวิจัยและพัฒนา การสร>างบริการใหมC)ท่ีสCงผลตCอการอยูCรอดขององค&กร กลุCมตัวอยCาง คือ 
ผู>ประกอบการธุรกิจรีสอร&ทในจังหวัดตราด จํานวน130 แหCง 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวCา การแลกเปลี่ยนความรู> การมุCงเน>นวิจัยและพัฒนา และการสร>าง
บริการใหมCสCงผลให>เกิดการบริการท่ีเปBนเลิศ และสร>างความอยูCรอดให>กับองค&กร อยCางไรก็ตาม การ
สร>างบริการท่ีเปBนเลิศสCงผลให>เกิดการอยูCรอดขององค&กรสรุปได>วCา ผู>บริหารจึงควรมุCงเน>นการ
แลกเปลี่ยนความรู> การมุCงเน>นวิจัยและพัฒนาการสร>างบริการใหมC จะทําให>เกิดการบริการท่ีเปBนเลิศ
และจะสCงผลให>เกิดความอยูCรอดขององค&กร 
คําสําคญั : การปรับตัวขององค&กร การอยูCรอดขององค&กร ธุรกิจรีสอร&ท 
 

Abstract 
This research aims to; 1 .) To study organizational flexibility strategy (Knowledge 

sharing, continuous service improvement, service research and development orientation, 
new service creation) that effected to service excellence, 2.) To study service excellence 
that effected to organizational survival, 3.) To study organizational flexibility strategy 
(Knowledge sharing, continuous service improvement, service research and development 
orientation, new service creation) that effected to organizational survival. The sampling 
of this research was empirical of resort businesses in Trad province for 130 places. 

The results of this research were knowledge sharing, service research and 
development and new service creation effected to service excellence and 
organizational survival. However, service excellence effected to organizational 
survival. Thus, managers should emphasize knowledge sharing, service research and 
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development orientation and new service creation that caused service excellence 
and effected to organizational survival. 
Keyword: Organizational Adaptation Guidelines, Organizational Survival, Resort Businesses 
 
บทนํา 

จากการท่ีภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกพ.ศ.2551 –2555 เปBนการถดถอยทางเศรษฐกิจท่ัว
โลกท่ีชัดเจนซึ่งเร่ิมต้ังแตCเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 และทรุดหนักโดยเฉพาะอยCางย่ิงในเดือนกันยายน 
พ.ศ.2551 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกกระทบตCอเศรษฐกิจของท้ังโลกเกิดข้ึนจากวิกฤตการณ&
การเงิน พ.ศ.2550–2551 ซึ่ง ในปsจจุบัน พ.ศ.2562 เศรษฐกิจโลกกําลังฟ¢¡นตัวเปBนไปในลักษณะท่ี
คCอยๆฟ¢¡นตัว มีผลทําให>ธุรกิจทุกประเภทท่ัวโลกหันมาใสCใจกับการปรับตัวของธุรกิจเพ่ือสร>างความอยูC
รอดให>กับธุรกิจของตนเอง 

นอกจากจะเปBนธุรกิจท่ีสร>างรายได>และสร>างงานให>กับประเทศยังทําให>ผู>ประกอบการหันมา
สCงเสริมการทCองเท่ียวและธุรกิจทCองเท่ียวน้ันยังมีความสอดคล>องและสCงผลกระทบตCอธุรกิจรีสอร&ท
โดยตรง ทําให>ธุรกิจรีสอร&ทมีการต่ืนตัว เน่ืองจากธุรกิจรีสอร&ทเปBนองค&ประกอบหน่ึงใน อุตสาหกรรม
การทCองเท่ียว และยังเปBนภาคธุรกิจท่ีมีบทบาทในการดึงดูดเงินลงทุนจากตCางประเทศเข>ามาปOละ
หลายแสนล>านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ, 2549) 
 จังหวัดตราดมีสถานท่ีทCองเท่ียวมากมายท้ังจากธรรมชาติและจากมนุษย&สร>างข้ึน ดังน้ันจึงมี
นักทCองเท่ียวมากมายเข>าไปทCองเท่ียวและต>องการท่ีพักสําหรับการพักผCอนหยCอนใจ จึงเปBนท่ีมาของ
การแขCงขันในธุรกิจด>านท่ีพัก หน่ึงในจํานวนน้ันคือธุรกิจท่ีพักด>านรีสอร&ท จึงเปBนท่ีมาของการศึกษา
และวิจัยในคร้ังน้ี เพ่ือใช>เปBนข>อมูลในการปรับปรุงในธุรกิจรีสอร&ท 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู> ท่ีจะสCงผลให>เกิดการบริการเปBนเลิศ 
2.เพ่ือศึกษาการบริการตCอเน่ือง ท่ีจะสCงผลให>เกิดการบริการเปBนเลิศ 
3.เพ่ือศึกษามุCงเน>นการวิจัยและพัฒนาการบริการท่ีจะสCงผลให>เกิดการบริการเปBนเลิศ 
4.เพ่ือศึกษาการสร>างบริการใหมC ท่ีจะสCงผลให>เกิดการบริการเปBนเลิศ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข>องได>นามากําหนดเปBนกรอบในการศึกษา เร่ืองแนวทางการปรับตัว

ขององค&กรและการอยูCรอดขององค&กร :กรณีศึกษาธุรกิจรีสอร&ทในจังหวัดตราด โดยมีกรอบแนวคิด
การศึกษาดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู>ประกอบการธุรกิจรีสอร&ทในจังหวัดตราด จํานวน 130 
(http://dir.sanook.com/result-) รวม130 แหCง 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บข>อมูลเพ่ือทําการวิจัยคร้ังน้ี ได>แกC แบบสอบถามเก่ียวกับ กลยุทธ&การ
ปรับตัวขององค&การและการอยูCรอดขององค&การ: กรณีศึกษาธุรกิจรีสอร&ทในจังหวัดตราด ซึ่งผู>วิจัยได>
สร>างข้ึนจากการศึกษาค>นคว>า เอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยตCางๆ ท่ี
เก่ียวข>อง รวมไปถึงวัตถุประสงค&และกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน โดยแบบสอบถามแบCงออกเปBน 5 
สCวน ดังน้ี 

สCวนท่ี1 ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>ตอบแบบสอบถาม 
สCวนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกับข>อมูลธุรกิจ 
สCวนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน 
สCวนท่ี4 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
สCวนท่ี5 แบบสอบถามเก่ียวกับข>อเสนอแนะ 

จากแบบสอบถามสCวนท่ี 3 – สCวนท่ี 4 เปBนการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู>ประกอบการ ท่ีมีตCอ
ตัวแปรตามท่ีผู>วิจัยต>องการศึกษา ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปBนแบบมาตราสCวนประมาณ คCา 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ&การให>คะแนนแบCงเปBน 5 ระดับ (Neuman, 2006)  

การแปลความหมายของระดับคะแนนความคิดเห็นของผู>ประกอบการท่ีมีตCอตัวแปรท่ีผู>วิจัย
ต>องการศึกษา (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ผู>วิจัยได>สร>างแบบสอบถาม  

การประมวลผลและวิเคราะห&ข>อมูลท่ีรวบรวมได>จากแบบสอบถามด>วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางสถิติ โดยแบCงการวิเคราะห&ข>อมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะห&ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห&ข>อมูลโดยใช>สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําข>อมูลมาแจกแจงความถ่ี ( Frequency) และแสดงผลเปBน
คCาร>อยละ (Percentage) 

กลยุทธ�การปรับตัวขององค�กร 
1.การแลกเปลีย่นการเรียนรู> 
2.การบริการอยCางตCอเน่ือง 
3.การมุCงเน>นการวิจัยและการ 
พัฒนา 
4.การสร>างบริการใหมC 

การบริการ

เปBนเลิศ 

การอยูCรอด

ขององค&การ 
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2. การวิเคราะห&ความสัมพันธ&ของตัวแปรโดยใช>สถิติสหสัมพันธ&อยCางงCายของเพียร&สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) Hair at al. (2010) อธิบายวCา การใช>สถิติ
สหสัมพันธ&อยCางงCายของเพียร&สันมีวัตถุประสงค& 2 ประการ คือ 1. เพ่ือทดสอบความสัมพันธ&ระหวCาง
ตัวแปรต>นกับตัวแปรตาม วCามีความสัมพันธ&กันหรือไมCถ>ามีความสัมพันธ&กันสามารถท่ีจะนําไป
วิเคราะห&หาความสัมพันธ&ตามข>อสมมติฐานตCอไปได> วัตถุประสงค&ข>อท่ี 2. เพ่ือทดสอบความสัมพันธ&
ระหวCางตัวแปรต>นวCามีความสัมพันธ&กันสูงหรือไมC ถ>าความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรต>นเกินกวCา 0.8 มี
โอกาสเกิด Multicollinearity 

3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช>การวิเคราะห&การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรต>นต้ังแตC 2 ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม 
1 ตัว ซึ่งเปBนเทคนิคทางสถิติท่ีอาศัยความสัมพันธ&เชิงเส>นตรงระหวCางตัวแปรมาใช>ในการทํานาย โดย
เม่ือทราบคCาตัวแปรหน่ึงก็จะสามารถทํานายอีกตัวแปรหน่ึงได> ในการวิเคราะห&การถดถอยจะอาศัย
ความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรเปBนหลัก เพ่ือให>ได>คําตอบท่ีต>องการ คือ มีตัวแปรใดบ>างท่ีสามารถ
พยากรณ&ตัวแปรตามท่ีเราสนใจจะศึกษา และตัวแปรใดพยากรณ&ได>มากน>อยกวCากัน รวมท้ังตัวแปรใด
สCงผลในทางบวกหรือทางลบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ีใช>สถิติในการวิเคราะห& ดังน้ี 
1. สถิติพ้ืนฐาน ได>แกC ความถ่ี (Frequency) และร>อยละ (Percentage)เพ่ือใช>อธิบายความถ่ี

และร>อยละของข>อมูลท่ีได>จากแบบสอบถามสCวนท่ี 1 ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>ตอบแบบสอบถาม 
2. สถิติที่ใช>ในการหาคCาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ได>แกC ความเช่ือม่ัน (Reliability) โดย

ใช>วิธีหาคCาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
3. การทดสอบสมมติฐานด>วยคCาสหสัมพันธ& (Correlation analysis) โดยการหาคCา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ของเพียร&สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
เพ่ือวิเคราะห&ความสัมพันธ&ของตัวแปรต>น ได>แกC การสร>างการบริการใหมC การปรับปรุงการบริการ
อยCางตCอเน่ือง ตัวแปรกลาง ได>แกC การบริการท่ีเปBนเลิศ และตัวแปรตาม ได>แกCการอยูCรอดของธุรกิจ 

4. การทดสอบสมมติฐานด>วยการวิเคราะห&การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ&ของปsจจัยตCางๆ 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยกลยุทธ&การปรับตัวขององค&การและการอยูCรอดขององค&การ: กรณีศึกษาธุรกิจรีสอร&ท
ในจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษากลยุทธ&การปรับตัวขององค&การ ได>แกC การแลกเปลี่ยนความรู>
การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยCางตCอเน่ือง มุCงเน>นการวิจัยและการพัฒนา การสร>างบริการใหมC ท่ี
สCงผลตCอความเปBนเลิศของการบริการ และสCงผลตCอความอยูCรอดขององค&การ ซึ่งจากการศึกษาการ
พบวCาหากองค&การมีการมุCงเน>นกลยุทธ&การแลกเปลี่ยนความรู> การมุCงเน>นวิจัยและพัฒนา และการ
สร>างบริการใหมCจะสCงผลให>องค&การมีการบริการท่ีเปBนเลิศ และยังสCงผลให>กิจการมีการอยูCรอดใน
ระยะยาว 
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ประชากรกลุCมเป}าหมายของงานวิจัยคือ ผู>ประกอบการธุรกิจรีสอร&ทในเขตจังหวัดตราด ท่ีข้ึน
จดทะเบียนถูกต>อง จํานวน 130 รายโดยใช>แบบสอบถามเปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูล 
วิเคราะห&ข>อมูลโดยใช>สถิติเชิงพรรณนา ได>แกC คCาความถ่ี ร>อยละ คCาเฉลี่ย และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐาน ได>แกC คCาสหสัมพันธ& (Correlation analysis)ของเพียร&สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห&การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
ข อเสนอแนะ 

1. เพ่ือให>เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรง ควรนําไปศึกษากับกลุCมตัวอยCางท่ีใกล>เคียงกับธุรกิจ  รี
สอร&ท เชCน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา เปBนต>น 

2. งานวิจัยน้ีพบวCาการแลกเปลี่ยนความรู> การมุCงเน>นการวิจัยและพัฒนา การสร>างบริการใหมC
และการบริการท่ีเปBนเลิศสามารถอธิบายได>เพียง57% ซึ่งอีก43%เกิดจากตัวแปรอ่ืน เชCน กลยุทธ&การ
เรียนรู>ลูกค>าอยCางชาญฉลาด เปBนต>น 

3. งานวิจัยน้ีเก็บเฉพาะรีสอร&ทท่ีอยูCในจังหวัดตราดท่ีในภาคตะวันออก เทCาน้ัน งานวิจัยใน
อนาคตควรเก็บจากธุรกิจรีสอร&ทท่ีติดกับเขตจังหวัดตราด 
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การประเมินโครงการสิ่งแวดล อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม 

The Evaluation of Environmental Study Project for Sustainable 
Development on The Sufficient Economy Based  

Rayongwittayakom Nikom-Utsahakam School 
 

เพชราภรณ& วงค&หลวง และชาริณี พลวุฒ ิ
 สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค& 1) เพ่ือประเมินโครงการ 2) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยอง
วิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โดยประยุกต&ใช>รูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป ประกอบด>วยการ
ประเมิน 4 ด>าน ได>แกC การประเมินด>านบริบท การประเมินด>านปsจจัยนําเข>า การประเมินด>าน
กระบวนการ การประเมินด>านผลผลิต ประกอบด>วยการประเมิน 2 ด>าน คือ การประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการประเมินผลกระทบ โดยวิธีการเลือกกลุCมตัวอยCางแบบเจาะจง จํานวน 282 คน 
ประกอบด>วย ครู นักเรียนและผู>ปกครองนักเรียน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการประเมิน ได>แกC แบบสอบถาม 
เปBนแบบมาตราสCวนประมาณคCา 5 ระดับ แบบสัมภาษณ&การสนทนากลุCม สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&
ข>อมูล ได>แกC คCาเฉลี่ย และคCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห&เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวCา 
 1. ผลการประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมท้ัง 4 ด>าน ประกอบด>วย ด>านบริบท ด>านปsจจัย
นําเข>าด>านกระบวนการ และด>านผลผลิต ในภาพรวมและรายด>านอยูCในระดับมาก  
 2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม พบวCา 
  2.1 ด>านบริบท พบวCา โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสCวนเก่ียวข>องกับการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนัก ในความสําคัญของโครงการและมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานให>สําเร็จลุลCวง 
  2.2 ด>านปsจจัยนําเข>า พบวCา งบประมาณท่ีใช>ในการดําเนินงานมีอยCางเพียงพอ มีการ
ประสานความรCวมมือระหวCางโรงเรียนและชุมชน 
  2.3 ด>านกระบวนการ พบวCา การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการจะดําเนินการตามแผนท่ี
วางไว> มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปBนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม 
  2.4 ด>านผลผลิต แบCงเปBน 2 ด>านดังน้ี 
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    2.4.1 ด>านผลการดําเนินงาน พบวCา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด>านคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 
    2.4.2 ด>านผลกระทบ พบวCา ชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ ให>การยอมรับ และผู>ที่มีสCวนเก่ียวข>องมีความพึงพอใจตCอ 
โรงเรียนเปBนอยCางมาก 
 ข>อค>นพบจากการวิจัยคร้ังน้ีคือ การประเมินโครงการเปBนการตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินงาน
ท้ังหมดในทุกข้ันตอนการทํางาน เพ่ือนําข>อมูลท่ีได>จากการประเมินมาวางแผน พัฒนาปรับปรุง
โครงการ ตามระบบควบคุมคุณภาพ PDCA ตCอไป  
คําสําคัญ การประเมินโครงการ,สิ่งแวดล>อมท่ีย่ังยืน,เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study The Evaluation of Environmental 
study Project for sustainable development on the Sufficient Economy Based 
Rayongwittayakom Nikom-Utsahakam School. The Project is develop moral and 
ethical of student. By applications the life of sufficiency economy. The purpose of 
this study was 1) The Evaluation Project 2) The guidelines implementation of The 
Evaluation of Environmental study Project for sustainable development on the 
Sufficient Economy Based Rayongwittayakom Nikom-Utsahakam School. By using the 
CIPP Model Including of the four, Context Evaluation, Input Evaluation, Process 
Evaluation, Product Evaluation Including of the two Outputs Evaluation and Impact 
Evaluation. The sample select through purposive sampling of 282 consisted of 
Teachers, Students and Parents. The instruments use in this study were 
Questionnaire 2 item of the five-level Rating Scale(Rating Scale) , Interview, 
Document Analysis Focus Group. The Statistic on data analysis were mean, standard 
deviation and content analysis. 
 Major Findings 
 1. The Evaluation of Environmental study Project for sustainable development 
on the Sufficient Economy Based Rayongwittayakom Nikom-Utsahakam School. 
consisted of 4 aspects.There are Context Evaluation,Input Evaluation,Process 
Evaluation, Product Evaluation and considering each aspecwas in a high level.  
 2. The guidelines implementation of The Evaluation of Environmental study 
Projectfor sustainable development on the Sufficient Economy Based Rayongwittayakom 
Nikom-Utsahakam School. The results.  
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  2.1 On the context, it revealed that school, school personnel and related 
people recognized the importance of the project and were determine to accomplish 
the project. 
  2.2 On the input, it followed that the budget for the project was sufficient 
and there was a good cooperation between school and communities. 
  2.3 On the process, it indicated that all activities were carried out 
according to the plan.Supervision, follow-up, and evaluation were conducted 
throughout the period of implementation. 
  2.4 On the product 
    2.4.1 On the output, it showed that students’ behavior conformed to 
8 basic virtue principles and sufficiency economic principle was increased. 
    2.4.2 On the impact, it pointed out that the communities accepted 
and recognized the importance of carrying out all activities in the project and the 
related people were very much satisfied with the school. 
 The research findings : The Evaluation Project was in Check Project all step, 
The data of Evaluation to Planning, Development ,Cycle PDCA System. 
Keywords: Project evaluation, Sustainable environment, Sufficient economy 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยในปsจจุบันมีความเจริญก>าวหน>าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร กCอให>เกิด 
การเปลี่ยนแปลงหลายด>านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล>อมอยCางรวดเร็ว และให>
ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศโดยมุCงเน>นทางด>านเศรษฐกิจ วัตถุสิ่งของ สCงผลให>คนไทยสCวนใหญC
ได> รับความสะดวกสบายจนมีคCานิยมทางด>านวัตถุสูงข้ึน ทําให> วิถีและการดําเนินชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงจากความเรียบงCาย เอ้ือเฟ¢¡อเผื่อแผC ไปสูCความสับสนวุCนวาย มีการแขCงขันอยูCตลอดเวลา 
ผู>คนมุCงเน>นแตCประโยชน&สCวนตนมากกวCาสCวนรวม ขาดการชCวยเหลือซึ่งกันและกันจึงกลCาวได>วCาเจริญ
แตCเพียงวัตถุ แตCขาดความเจริญทางด>านจิตใจ 
 จากความก>าวหน>าดังกลCาวในยุคปsจจุบันมีสCวนทําให>คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งดีงาม 
ถูกละเลยหรือลืมเลือนไปจนถึงข้ันท่ีทําให>คนจํานวนมากไมCเห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
และสิ่งดีงามท่ีเคยปฏิบัติกันมา เน่ืองจากคุณธรรมไมCสCงเสริมความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนซึ่งอยูCในวัยศึกษาเลCาเรียน และเปBนกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตCอไปในอนาคต 
กลับมีคุณธรรม จริยธรรมลดลง ให>ความสําคัญตCอวัตถุสิ่งของกCอให>เกิดปsญหาอาชญากรรม เข>าเรียน
สาย หนีเรียน ติดยาเสพติด การลักขโมย การขายบริการทางเพศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ข้ึน ซึ่งต>องควรได>รับการปลูกฝs งคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งดีงามอยCางเรCงดCวนเพ่ือให>เติบโตเปBนผู>ใหญC
ท่ีสมบูรณ&ทั้งทางด>านรCางกายและจิตใจ(กรรณิกา เคลือบวัณณรัตน&:2554) 
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 แผนการศึกษาแหCงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหCงชาติ:2550). เน>นการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูCหัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู>จักประมาณอยCางมี
เหตุผล มีความรอบรู>เทCาทันโลกเปBนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือมุCงให>เกิดการพัฒนาท่ียังยืนและ
ความอยูCดีมีสุขของคนไทย จะเห็นได>วCาเยาวชนมีความสําคัญ และควรได>รับการพัฒนา ท้ังน้ีการศึกษา
ก็เปBนปsจจัยสําคัญอยCางหน่ึงในการพัฒนาท้ังมวล โดยความสําเร็จทางการศึกษาน้ัน คือการสร>างคน 
ซึ่งการสร>างคนน้ีถือเปBนหน>าท่ีอันย่ิงใหญCของครู โรงเรียนและหนCวยงานทางการศึกษา ตลอดท้ังสังคม
ในระดับตCางๆ จะต>องรCวมมือกันสร>างสรรค&การศึกษา ให>เปBนไปตามความต>องการของสังคมทุกระดับ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียงเปBนสิ่งสําคัญ  
 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เปBนโรงเรียนท่ีต้ังอยูCในแหลCงอุตสาหกรรม 
ผู>ปกครองสCวนใหญCจะมีอาชีพรับจ>าง รายได>ครอบครัวอยูCในระดับตํ่าเพ่ือให>มีรายได>มากข้ึนผู>ปกครอง
บางสCวนก็หารายได>เสริม จากการทําโอที แตCยังไมCเพียงพอทําให>สภาพครอบครัวขาดการเอาใจใสCท่ี
สCงผลตCอความรักความผูกพันธ&โดยเฉพาะพCอ แมC ลูก เด็กชาดความอบอุCนอาจทําให>เด็กหันไปหายา
เสพติด หรือคบเพ่ือนท่ีไมCดีจนกลายเปBนปsญหาสังคม ท่ีโรงเรียนต>องมีสCวนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู>เรียน คณะผู>รายงานในฐานะเคยดํารงตําแหนCงผู>อํานวยการโรงเรียนและ
อาจารย&ผู>สอน มีความเช่ือวCาในการบริหารงานสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใช>ในการพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจของผู>บริหาร คือการเก็บรวบรวมข>อมูลท่ีเก่ียวข>องกับเร่ืองท่ีกําลังดําเนินการ คือ การประเมิน
โครงการ ท่ีเปBนเคร่ืองมือในการตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินงานท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการทํางาน 
โดยเฉพาะอยCางย่ิงด>านกระบวนการและผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ซึ่งมีรูปแบบของโมเดลการประเมินท่ี
หลากหลาย โดยผู>รายงานยึดรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP Model) ตามแนวคิด
ของสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265) ท่ีเปBนการประเมินเชิงระบบ เพ่ือนํา
ข>อมูลท่ีได>จากการประเมินมาใช>ปรับปรุง การวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการดําเนินงาน
ของโรงเรียน อันจะสCงผลดีตCอคุณลักษณะและคุณภาพของผู>เรียนในในอนาคตได>อีกทางหน่ึง 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 
 2. เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข อง 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข องกับโครงการและการประเมินโครงการ 
 สตัฟเฟ�ลบีม (Stufflebeam, 1990, p. 159) กลCาววCา การประเมินโครงการวCา หมายถึง 
กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข>อมูลกับเป}าหมาย การวางแผน การดําเนินการและผลกระทบ 
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เพ่ือนําไปเปBนแนวทางการตัดสินใจ เพ่ือสร>างความนCาเช่ือถือ และเพ่ือสCงเสริมให>เกิดความเข>าใจใน
สถานการณ&ของโครงการ 
  เศรษฐกิจพอเพียงท่ีควบคู�คุณธรรม 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปBนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแตCระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให>ดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให>ก>าวทันตCอโลกยุคโลกาภิวัฒน& ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปBนท่ีจะต>องมีระบบภูมิคุ>มกันในตัวท่ีดี
พอสมควรตCอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังท่ีจะต>อง
อาศัยความรอบรู> ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยCางย่ิงในการนําวิชาการตCางๆ มาใช>ในการ
วางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต>องเสริมสร>างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ>าหน>าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให>มีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย&สุจริต และให>มีความรอบคอบท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด>วยความอดทน ความเพียร มีสติปsญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให>สมดุลและพร>อมตCอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยCางรวดเร็วและ
กว>างขวางท้ังด>านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล>อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได>เปBนอยCางดี  
   ทฤษฎีใหม�เศรษฐกิจพอเพียง 
 ทฤษฎีใหมCแม>จะเปBนทฤษฎีทางเกษตรกรรมท่ีมุCงชCวยเหลือเกษตรกรรายยCอยให>สามารถพ่ึงพา
ตนเองในการประกอบอาชีพอยCางได>ผล เพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวรอดได>ในระดับประหยัดเปBนอยCางน>อย 
แตCเน่ืองด>วยเปBนทฤษฎีน้ีมีแนวคิดอันเปBนแกCนสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย&แฝงอยูCมาก ทฤษฎีน้ี
จึงมีศักยภาพท่ีสามารถนําไปประยุกต&ใช>ในศาสตร&หรือสาขาวิชาการแขนงอ่ืน ๆนอกจากเกษตรกรรม
ได> ทิศนา แขมมณี (2546) เปBนผู>หน่ึงท่ีได>วิเคราะห&หาแนวคิดตCางๆ ท่ีแฝงอยูCในทฤษฎีใหมCและพบวCามี
แนวคิดหลักท่ีสําคัญๆ อยูC 7 ประการ ได>แกC 1) แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง2) แนวคิดเก่ียวกับความ
เปBนอิสรภาพ 3) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 4) แนวคิดเก่ียวกับการทางานและการแสวงหา
ความรู> 5) แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาตนเอง 6) แนวคิดเก่ียวกับการมีสCวนรCวม7) แนวคิดเก่ียวกับการ
ประยุกต&ใช>ทฤษฎี 
 การประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ใช>รูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP Model) 
ตามแนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam,1997 , P. 261-265 ) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 
การดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ประชากรท่ีใช>ในการประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ปOการศึกษา 2561 
จํานวน 1,190 คน ประกอบด>วย  
   ครูผู>สอน  จํานวน  42 คน 
   นักเรียน  จํานวน 574 คน 
   ผู>ปกครอง  จํานวน 574 คน 
 2. กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ปOการศึกษา 2561 จํานวน 
282 คน ใช>วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด>วย 
  ครูผู>สอน        จํานวน  42 คน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOที่ 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปOที่ 6  จํานวน 120 คน 
  ผู>ปกครองนักเรียนท่ีเปBนกลุCมตัวอยCาง    จํานวน 120 คน 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง   

โรงเรียนระยองวิทยาคม  นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 

การประเมินโดยแบบจําลองซิป (CIPP Model) 

1.การประเมินด>านบริบท (context evaluation) 
2.การประเมินด>านปsจจัยนําเข>า (input evaluation) 
3.การประเมินด>านกระบวนการ (process evaluation) 
4.การประเมินด>านผลผลิต (product evaluation) ประกอบด>วย
การประเมิน  2  ด>าน  ดังน้ี 
    4.1 การประเมินผลการดาเนินงาน (outputs evaluation) 
    4.2 การประเมินผลกระทบ (impact evaluation)  
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  3. ขอบเขตของเนื้อหา 
  การประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ใช>รูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP 
Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265 ) โดยมุCงประเมิน
สCวนตCางๆ ดังน้ี 
  1. การประเมินด>านบริบท (context evaluation) ได>แกC นโยบายของโรงเรียน วัตถุ 
ประสงค&ของโครงการ ความต>องการ ความจําเปBนและความคาดหวังตCอโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การประเมินด>านปsจจัยนําเข>า (input evaluation) ได>แกC บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ& และรูปแบบของกิจกรรมโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การประเมินด>านกระบวนการ (process evaluation) ได>แกC การวางแผน การดําเนิน 
งานตามกิจกรรมของโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การนิเทศ ติดตามผลการประเมิน และปรับปรุงแก>ไข 
  4. การประเมินด>านผลผลิต (product evaluation)ประกอบด>วยการประเมิน2 ด>านคือ  
  4.1 การประเมินผลการดําเนินงาน (output evaluation) ได>แกC ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน>นคุณธรรม
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2 การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) ได>แกC ผลท่ีเกิดข้ึนหลังดําเนินงาน 
ตามโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตCอนักเรียน 
โรงเรียน และสังคม 
 4. ตัวแปรท่ีใช ในการวิจัย 
 4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได>แกCผู> ตอบแบบสอบถาม โครงการ
สิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม ประกอบด>วยครู นักเรียน ผู>ปกครอง 
 4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได>แกCแนวทางท่ีเหมาะผลการประเมินโครงการ
สิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม  
 

สรุปผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียน ในปOการศึกษา 2561 พบวCา การสCงเสริม
สิ่งแวดล>อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีความรู>และทักษะการใช>ชีวิต 
เน>นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให>นักเรียนอยูCในสังคมได>อยCางมีความสุข และความ
ปลอดภัยเปBนจุดด>อยของโรงเรียน ผู>บริหารและคณะครูจึงหาแนวทางปรับปรุงแก>ไข โดยค>นหาความ
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ต>องการจําเปBน และความเรCงดCวน คือ โครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง ของผู> เรียนใน 4 ด>านแรก คือ ความรับผิดชอบ ความไมCเห็นแกCตัว ความ
ขยันหม่ันเพียร และการตรงตCอเวลา  
 ผลการวิเคราะห&การประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ด>วยแบบจําลองซิป (CIPP Model) ท้ัง 
4 ด>าน ได>แกC ด>านบริบท ด>านปsจจัยนําเข>า ด>านกระบวนการ และด>านผลผลิตของโครงการ โดย

ภาพรวมอยูCในระดับมาก ( X =3.85) เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ด>านท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

ด>านบริบท ( X =4.14) รองลงมาได>แกCด>านปsจจัยนําเข>า ( X =3.95) และด>านกระบวนการ ( X =3.91) 

ตามลําดับ สCวนด>านท่ีมีคCาเฉลี่ยน>อยท่ีสุดคือด>านผลผลิต ( X = 3.81) 

 1. ด>านบริบท พบวCาผลการประเมิน โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( X =4.14) เม่ือพิจารณา
เปBนรายข>อ พบวCาอยูCในระดับมากทุกข>อ โดยข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือกําหนดวัตถุประสงค&สอดคล>อง

กับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของโรงเรียน ( X = 4.33) 

รองลงมา คือวัตถุประสงค&ของโครงการมีความชัดเจน ( X =4.23) สCวนข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ

ผู>ปกครองนักเรียนและชุมชนให>การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม ( X =3.90) 

 2. ด>านปsจจัยนําเข>า พบวCาผลการประเมินโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( X  =3.95) เม่ือ
พิจารณาเปBนรายข>อ พบวCา อยูCในระดับมากทุกข>อ โดยข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการ
แตCงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง ( X  .17) รองลงมา คือกิจกรรมของโรงเรียนมีการแตCงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ
สิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมและสอดคล>อง

กับสภาพของโรงเรียน ( X =4.06) สCวนข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ มีงบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินโรงเรียนมีการแตCงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบน

พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.66) 

 3. ด>านกระบวนการ พบวCาผลการประเมินโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( X  = 3.91) 
เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ พบวCา อยูCในระดับมากทุกข>อ โดยข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนได>
ดําเนินการตามโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเปBนไป

ตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว> ( X  = 4.04) รองลงมา คือ โครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ( X  = 3.96) สCวนข>อท่ีมีคCาเฉลี่ย
ตํ่าท่ีสุด คือ มีการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานของโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.81) 
 4. ด>านผลผลิต ประกอบด>วยการประเมิน 2 ด>าน ดังน้ี 1) ด>านผลการดําเนินงาน พบวCา 

ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ( X  =3.81)เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อพบวCาข>อท่ีมีคCาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด คือนักเรียนดูแล รักษาความสะอาดของรCางกายและจิตใจ ( X  = 4.06) รองลงมา คือ 



108 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

นักเรียนรักและสามัคคีในหมูCคณะ ( X  = 4.03) สCวนข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือนักเรียนนําอาหารจาก
บ>านมารับประทานท่ีโรงเรียนโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

( X  = 3.32) 2) ด>านผลกระทบ พบวCานักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด>านคุณธรรม จริยธรรมโดยมี
คุณธรรมพ้ืนฐาน ได>แกC ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย& มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีนํ้าใจ เพ่ิมมากข้ึน 
และยังสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และ
มีภูมิคุ>มกันในตนเอง ภายใต>เง่ือนไขความรู>คูCคุณธรรม 
 ตอนท่ี 2 แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พบวCา 
 1. ด>านบริบท พบวCา โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสCวนเก่ียวข>องกับ การ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ มีความตระหนักในความสําคัญของโครงการและมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานให>สําเร็จลุลCวง 
 2. ด>านปsจจัยนําเข>า พบวCา งบประมาณท่ีใช>ในการดําเนินงานได>รับโรงเรียนได>รับการ
อนุเคราะห&หนCวยงานตCางๆ ภายนอกโรงเรียนและชุมชน อยCางเพียงพอ มีการประสานความรCวมมือ
ระหวCางโรงเรียนและชุมชน 
 3. ด>านกระบวนการ พบวCา การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการจะดําเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว> มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปBนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม 
 4. ด>านผลผลิต แบCงเปBน 2 ด>านดังน้ี 
  4.1 ด>านผลการดําเนินงาน พบวCา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด>านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 
  4.2 ด>านผลกระทบ พบวCา หลังดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ชุมชนมีความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ ให>การยอมรับและผู>ท่ีมีสCวนเก่ียวข>องมี
ความพึงพอใจตCอโรงเรียนเปBนอยCางมาก ตลอดจนให>ความรCวมมือและชCวยเหลือเม่ือโรงเรียนจัด
กิจกรรม ผู>ปกครองมีความม่ันใจวCาเม่ือบุตรหลานสําเร็จการศึกษาจะเปBนบุคคลท่ีมีความรู>และเปBนคน
ดี จึงอยากให>บุตรหลานเข>าเรียนท่ีโรงเรียนแหCงน้ี ทําให>จํานวนนักเรียนของ 
โรงเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปO 
 

อภิปรายผล   

 จากผลการประเมินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมท้ัง 4 ด>าน ประกอบด>วย ด>านบริบท ด>านปsจจัย
นําเข>าด>านกระบวนการ และด>านผลผลิต โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะวCาการ
ดําเนินการตามโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมีความพร>อมในด>านบริบท ด>านปsจจัยนําเข>าและด>าน
กระบวนการ มีรูปแบบข้ันตอนท่ีชัดเจนและเปBนระบบ สCงผลให>ด>านผลผลิตประสบความสําเร็จตาม
เป}าหมาย กลCาวคือ ด>านบริบท โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ซึ่งสอดคล>องกับเกณฑ&การประเมินท่ี
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กําหนดท้ังน้ีอาจเปBนเพราะวCาวัตถุประสงค&ของโครงการสอดคล>องกับนโยบายสCงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมุCงสCงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโดยเน>นพัฒนาคนไทยให>เปBนมนุษย&ท่ีมีความสมบูรณ& เปBนคนดี คนเกCง และมีความสุข
สมบูรณ&ท้ังรCางกาย จิตใจ สติปsญญา ความรู> และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูCรCวมกับผู>อ่ืนได>อยCางมีความสุข ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของกรรณิกา เคลือบวัณณรัตน& 
(2554) ได>ศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวCา ด>านสภาพแวดล>อม ผู>บริหาร 
ครูผู>สอน นักเรียนและผู>เก่ียวข>องโครงการ มีความสอดคล>องระหวCางนโยบายกับวัตถุประสงค&ของ
โครงการ ความต>องการความจําเปBนและความคาดหวัง สอดคล>องกับงานวิจัยของพจนีย& แพCงศรีสาร 
(2557) ได>ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO ท่ี 1-3 
โรงเรียนปรินส&รอยแยลส&วิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหมC ผลการศึกษาพบวCา 1) ด>านสภาพแวดล>อม 
โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายชัดเจนมาก ซึ่งสอดคล>องกับหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค&ของ
โครงการ วิธีดําเนินการ รวมท้ังการจัดกิจกรรมให>กับนักเรียนน้ันมีความเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติ
ได>จริง  
 ด>านปsจจัยนําเข>า โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะวCาโรงเรียนมี 
การแตCงต้ังบุคลากรท่ีมีความรู>ความเข>าใจในการดําเนินงานโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีคCาเฉลี่ยสูงท่ีสุด อาจเปBนเพราะวCาผู>บริหารโรงเรียนให>ความ
สนใจตCอโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เปBนอยCางมาก
ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม จึงสนับสนุนให>บุคลากรในโรงเรียน ได>เข>ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยCางสมํ่าเสมอและตCอเน่ือง โดยเฉพาะด>านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให>ครูผู>สอนนําความรู>มาถCายทอด
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค&ของนักเรียน โดยมีความ
พร>อมด>านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ& และรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการ
สิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม สอดคล>องกับแนวคิดของสตัฟเฟ� ลบีม (1990) ท่ีกลCาววCาการประเมินปsจจัยนําเข>าเปBน
การประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปBนไปได>ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีจะใช>ในการดําเนินโครงการ เชCน เร่ืองของอาคารสถานท่ี อุปกรณ& เคร่ืองมือตCาง ๆ เวลา 
งบประมาณ เปBนต>น สอดคล>องกับงานวิจัยของประมวล นอมจิตร& (2548) ได>ศึกษาเร่ืองการประเมิน
โครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู>เรียน ของโรงเรียนวัดบ>านโป� ง “สามัคคีคุณูปถัมภ&” 
อําเภอบ>านโป�ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวCา ด>านปsจจัยนําเข>า ได>แกC บุคลากร สถานท่ีฝuกอบรม 
และสื่ออุปกรณ&มีความเหมาะสมในระดับมาก และสอดคล>องกับงานวิจัยของ สุระ ประทุมศิริ (2548) 
ได>ศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคCานิยมท่ีพึงประสงค&ของ
นักเรียน โรงเรียนวัดบ>านฆ>องน>อย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ท่ีกลCาววCาความพร>อม
ของปsจจัย จะเปBนประโยชน&ในการตัดสินใจหรือหาวิธีการท่ีจะให>โครงการบรรลุจุดมุCงหมายท่ีวางไว> 
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  ด>านกระบวนการ โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก โรงเรียนดําเนินงานของโครงการเปBนไปตาม
แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว> การวางแผนดําเนินงานมีความชัดเจน บุคลากร ท่ีมีสCวนเก่ียวข>องมีสCวน
รCวมในการวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรม เปBนไปตามระยะเวลา ท่ีกําหนด มีการนิเทศ 
ติดตามผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก>ไขและพัฒนาอยCางตCอเน่ือง ซึ่งเปBนกระบวนการดําเนินงานอยCางเปBนระบบ ครอบคลุม 4 
ข้ันตอน คือ PDCA เพ่ือให>การดําเนินของโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค&ของโครงการซึ่ง
สอดคล>องกับงานวิจัยของกัญญา เช้ือเงิน(2552) ท่ีกลCาววCาการดําเนินการของโครงการให>เปBนไปตาม
ข้ันตอน ท่ีกําหนดไว> ทําให>โครงการสามารถดําเนินงานได>อยCางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันการ
ประเมินด>านกระบวนการ พบวCามีการกําหนดบทบาทหน>าท่ีของผู>เก่ียวข>องอยCางเหมาะสม มีการ
ดําเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรมได>หลากหลาย และมีการนิเทศติดตามกํากับการดําเนินโครงการ
ตามข้ันตอนท่ีกําหนดทุกระยะ สอดคล>องกับประเวช ผ>าเจริญ. (2552) ได>กลCาววCา การนิเทศภายใน
เปBนกระบวนการพัฒนาผู>ปฏิบัติงานโดยมุCงหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหนCวยงานและ
สถานศึกษาให>มีขวัญ กําลังใจ รู>จักวิเคราะห&ข>อมูลท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาแก>ไขปsญหาและพัฒนางานให>
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ด>านผลผลิตของโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด>วย 
 1. ด>านผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูCในระดับมาก นักเรียนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม โดยเน>นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ โดยนักเรียนมีความขยัน ต้ังใจเรียน รู>จักประหยัดออม 
และใช>จCายในสิ่งท่ีจําเปBน มีความซื่อสัตย&ตCอตนเองและผู>อ่ืน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม มีความสุภาพ อCอนน>อมถCอมตน และไมCก>าวร>าวรู>จักดูแลรักษาความสะอาดของ
รCางกายและจิตใจ มีความรักและสามัคคีในหมูCคณะ ตลอดจนนักเรียนมีนํ้าใจและเอ้ือเฟ¢¡อเผื่อแผCตCอ
ผู>อ่ืน และนักเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนรู>จักใช>เหตุผลในการดําเนินชีวิต
อยCางเหมาะสม ใช>ชีวิตเรียบงCาย ใช>จCายอยCางประหยัด รู>จักหารายได>ระหวCางเรียน เพ่ือแบCงเบาภาระ
คCาใช>จCายในครอบครัว และนําหลักการทางศาสนามายึดเหน่ียวจิตใจ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนมี
ความสนใจในกิจกรรม มีความเข>าใจในวัตถุประสงค&ของกิจกรรม การจัดกิจกรรมตามโครงการ
สิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางท่ีดีข้ึน ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของทวีศักด์ิ อริยวัฒน&วงศ& 
(2551) ได>ศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรCขิงวิทยา ผลการวิจัย
พบวCา ด>านผลผลิตโดยรวมมีความเปBนจริงอยูCในระดับมากและผลการวิเคราะห&ข>อมูลด>านการพัฒนา
วินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรCขิงวิทยาพบวCา ในสCวนประเด็นการจัดกิจกรรมตาม สCงผลให>นักเรียนพัฒนา
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 
  2. ด>านผลกระทบของโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมพบวCา ผู>บริหารโรงเรียน ครูผู>รับผิดชอบโครงการ 
ครูผู>สอน นักเรียน และผู>ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตCอโครงการ เพราะสCงผลตCอการพัฒนา
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คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักเรียนได>รับการพัฒนาคุณธรรมในทางท่ีดีข้ึน เปBนท่ีนCาพึงพอใจของ
ทุกฝ�าย เน่ืองจากเปBนโครงการท่ีจัดกิจกรรมสอดแทรกหลักธรรมตCางๆ เพ่ือปลูกฝsงให>นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปBนคนดีตามหลักความพอเพียง โดยนําความรู> ท่ี ได> รับจากการจัดกิจกรรมไปใช>ใน
ชีวิตประจําวันได> ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะการดําเนินโครงการโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ผู>บริหารโรงเรียน ครูผู>สอน นักเรียน ผู>ปกครองนักเรียน และผู>มีสCวน
เก่ียวข>องคํานึงถึงเป}าหมายและวัตถุประสงค&ของโครงการเปBนสําคัญ มุCงเน>นสCงเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน เพ่ือให>นักเรียนมีคุณธรรม ปฏิบัติตนเปBนคนดี มีความขยันความประหยัด ความ
ซื่อสัตย& ความมีวินัย ความสะอาด ความสุภาพ ความสามัคคี และความมีนํ้าใจ ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 
8 ประการ และนักเรียนมีความพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ>มกันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของกนกกาญจน& ฉวีวงศ& (2552) ท่ีทําการศึกษาการดําเนิน
ชีวิตโดยใช>หลักการพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวCา ผู>บริหารและครูผู>สอนพ่ึงพาตนเองด>าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม โดยใช>ทรัพยากรอยCางประหยัด ใช>ให>คุ>มคCาและเกิดประโยชน&สูงสุด 
มีการอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อมให>ดารงอยูCและนําวัสดุท่ีเหลือใช>มาทําให>เกิดประโยชน& 
สามารถพ่ึงพาตนเองด>านเทคโนโลยีโดยการเลือกและใช>เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการเรียนรู> แสวงหา
ความรู>ใหมCๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีมาใช>ในการศึกษาหาข>อมูลและการติดตCอสื่อสารท่ีรวดเร็วและใช>
เทคโนโลยีให>เกิดประโยชน&ในการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยูCอยCางพอเพียงพออยูC พอกิน พอใช> และ
ดํารงชีวิตตามฐานะของตนเอง และดังท่ีพจนีย& แพCงศรีสาร (2547) กลCาววCา การประเมินด>านผลผลิตของ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO ท่ี 1-3 โรงเรียนปรินส&รอยแยลส&
วิทยาลัย นักเรียนได>รับประโยชน&จากการเข>ารCวมโครงการและการนําไปใช>มาก เพราะหัวหน>าโครงการ
และคณะกรรมการดําเนินงานได>มีการวิเคราะห&ถึงกิจกรรมท่ีจัดให>กับนักเรียนโดยมุCงถึงประโยชน&ท่ี
นักเรียนพึงจะได>รับและสามารถนําไปใช>ในชีวิตประจําวันได>ท้ังตCอตนเองและสCวนรวมเปBนหลัก ดังน้ันจัด
กิจกรรมดําเนินการโดยมุCงถึงประโยชน&ที่นักเรียนพึงจะได>รับ 
 สCวน แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมดังน้ี 
 1. ด>านบริบท เพราะโรงเรียน บุคคลกรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสCวนเก่ียวข>องกับการ 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนักตCอความสําคัญของโครงการเปBนอยCางย่ิง มีความทุCมเท
และต้ังใจในการทํางานสูงและมุCงผลสัมฤทธ์ิของโครงการเปBนหลัก 
  2. ด>านปsจจัยนําเข>า จุดเดCน คือ โรงเรียนได>รับการสนับสนุนด>านงบประมาณและเพียงพอตCอ
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งให>ความสําคัญตCอการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนด>านคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากน้ียังได>รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ&ท่ีทันสมัย เอ้ือตCอการดําเนินโครงการให>
ประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน สร>างขวัญและกําลังใจให>ผู>บริหารโรงเรียนและคณะครูในการทํางาน 
ตลอดจนสCงเสริมสนับสนุนประชาชนมีสCวนรCวมในการจัดกิจกรรมตามโครงการเปBนอยCางดี  
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 3. ด>านกระบวนการ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนได>ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด
ไว>อยCางเปBนระบบทุกข้ันตอน ผู>นําชุมชนมีความเข>มแข็ง มีการประสานความรCวมมือระหวCางชุมชน 
บ>าน วัด และโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยผู>บริหารโรงเรียนและผู>มีสCวน
เก่ียวข>องอยCางจริงจัง และดําเนินการอยCางตCอเน่ือง เม่ือพบปsญหาและอุปสรรค จะดําเนินการ
ปรับปรุงแก>ไขจุดบกพรCองในทันที สCงผลให>โรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
สิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ผลผลิต นักเรียนให>ความสําคัญ เต็มใจเข>ารCวมและปฏิบัติกิจกรรมของโครงการสCงผลให>มี
คุณลักษณะตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปBนท่ียอมรับจาก
หนCวยงานอ่ืนและเปBนแหลCงศึกษาเรียนรู>เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เปBนท่ีการยอมรับและพึงพอใจ
โรงเรียนของผู>ปกครองนักเรียน ชุมชน และบุคคลอ่ืน ผู>ปกครองนักเรียนเต็มใจให>ความรCวมมือและ
ชCวยเหลือเม่ือโรงเรียนจัดกิจกรรม มีความม่ันใจวCาเม่ือบุตรหลานสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนระยอง
วิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จะเปBนบุคคลท่ีมีความรู>และเปBนคนดี จึงสนับสนุนให>บุตรหลานเข>าเรียน 
สCงผลให>จํานวนนักเรียนของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปO สอดคล>อง
กับงานวิจัยของ พจนีย& แพCงศรีสาร (2557) ได>ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO ท่ี 1-3 โรงเรียนปรินส&รอยแยลส&วิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหมC ผลการศึกษา
พบวCา โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายชัดเจนมาก ซึ่งสอดคล>องกับหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค&ของ
โครงการ วิธีดําเนินการ รวมท้ังการจัดกิจกรรมให>กับนักเรียนน้ัน มีความเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติ
ได>จริง มีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการชัดเจนตCอเน่ืองตามธรรมนูญของโรงเรียน มีงบประมาณ
และจํานวนครูในการดําเนินงานอยCางเพียงพอ และได>รับการสนับสนุนจากผู>ปกครองทุกปO มีการวางแผน
กCอนท่ีจะเร่ิมดําเนินงานอยCางเหมาะสม กิจกรรมท่ีจัดในโครงการได>เป�ดโอกาสให>นักเรียนมีสCวนรCวมใน
การวางแผนการดําเนินงาน และมีการประสานงานกับบุคคล องค&กรภายนอกท้ังกCอนเร่ิมดําเนินโครงการ
และระหวCางดําเนินโครงการอยCางสมํ่าเสมอ นักเรียนและผู>มีสCวนเก่ียวข>องมีความพึงพอใจในรูปแบบ
กิจกรรมระดับมากและเห็นวCาเปBนโครงการท่ีดี รูปแบบของกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม 
วิทยากรสามารถบรรยายได>อยCางชัดเจน มีความนCาสนใจ สนุกสนาน พร>อมกับสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถพัฒนาจิตใจของนักเรียนให>ดีข้ึน สCวนประโยชน&ท่ีได>รับจากการเข>ารCวมโครงการ คือ
การรับฟsงข>อคิดตCาง ๆ ท่ีเปBนประโยชน& สามารถนําไปปรับใช>ได>จริงในชีวิตประจํา วัน 
 

ข อเสนอแนะ  
 ด านวิชาการ  
 1. ด>านบริบท ควรช้ีแจงและประชาสัมพันธ&โครงการให>ชัดเจนและท่ัวถึง เพ่ือเชิญชวนให>
นักเรียน ผู>ปกครองนักเรียน ชุมชนและหนCวยงานตCาง ๆ ท่ีเก่ียวข>อง 
 2. ด>านปsจจัยนําเข>า สถานศึกษาควรสCงเสริมพัฒนาครูในการสร>างสื่อ และการใช>สื่อตาม
ความเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการชCวยเหลือ แนะนําผู>เรียนในการเรียนรู> ให>
มากข้ึน ให>ผู>เรียนมีสCวนรCวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 3. ด> านกระบวนการ ผู>บ ริหารและผู> มี สC วน เก่ียวข>องดําเนินการนิ เทศ ติดตามผล 
การดําเนินงานของโครงการสิ่งแวดล>อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
อยCางตCอเน่ือง 
 4. ด>านผลผลิต โรงเรียนควรดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตCอไปอยCางตCอเน่ืองทุกปO
การศึกษา 
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ทัศนคติในการทํางานของพนักงาน บริษัทการ�เม นท�ไทย จํากัด 
Employee's attitude towards of work Thai Garment Co., Ltd. 

 
เพชราภรณ& วงค&หลวง และทิพย&ลาวัลย& แก>วนิล 

สาขาวิชาการจัดการ, สาขาการจดัการทางไกล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัทการ&เม>นท&
ไทย จํากัด อําเภอกระทุCมแบน สมุทรสาคร โดยมีประชากรจํานวน 1,530 คน ขนาดกลุCมตัวอยCาง 
จํานวน 153 คน โดยคิดจาก 10% ของประชากร เคร่ืองมือท่ีใช>ในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล ได>แกC คCาความถ่ี คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คCา T-test 
และ คCา F-test 

จากการศึกษาพบวCา 1) พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม สCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อย
ละ 56.5 รองลงมาเปBนเพศชาย คิดเปBนร>อยละ 43.5 สCวนใหญCมีอายุ 31-40 ปO คิดเปBนร>อยละ 47 
สถานภาพโสด คิดเปBนร>อยละ 57 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ72 สCวนใหญC มีอายุงาน 
11 – 15 ปO ตําแหนCงงานสCวนใหญCเปBนพนักงาน คิดเปBนร>อยละ45 รายได>สCวนใหญCเดือนละ 15,001 – 
30,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 60.5 สCวนใหญCเปBนฝ�ายผลิต คิดเปBนร>อยละ 41.3 2) ความคิดเห็น
เก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงาน บริษัทการ&เม>นท&ไทย จํากัด อําเภอกระทุCมแบน 
สมุทรสาคร ภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง โดยพบวCาความสัมพันธ&กับหนCวยงานอ่ืนมีคCาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวม และ โอกาสในการพัฒนาความรู>
ความสามารถ มีคCาเฉลี่ยตํ่าสุด 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อายุงาน ตําแหนCง เงินเดือนตCางกันมีทัศนคติในการทํางานท่ีแตกตCางกัน 
คําสําคัญ ความคิดเห็นของพนักงาน ทัศนคติของพนักงาน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the opinions of Thai Garment 
employees. With a population of 1,530 people, a sample size of 153 people, 
representing 10% of the population. The tool used in the study is a questionnaire 
divided into 3 parts. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, T-test and F-test. 
 Major Findings 1) Employees who responded to the questionnaire Mostly 
female Accounted for 56.5 percent, followed by male Accounted for 43.5 percent 
Most of them are 31- 40 years old, accounting for 47 percent. Single status is 57.0 
percent. Have a bachelor's degree 72% working age is 11-15 years old. Most job 
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positions are staff level positions. Accounted for 45 percent. Monthly income has a 
monthly income of 15,001 - 30,000 baht for 60.5 percent. Production is 41.3% 2) 
Work attitude of Thai Garment Co., Ltd., Krathum Baen District, Samut Sakhon, in the 
overall level Found that the relationship with other agencies has the highest mean 
.Followed by the balance between life and work as a whole, with an average and 
opportunities to develop knowledge and skills With the lowest mean 3) Hypothesis 
test results Gender, age, status, education level, job age, different salary positions, 
different work attitude 
Keywords: Employee opinions, Employee Attitude 
 
บทนํา 

จากปsญหาสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายปOท่ีผCานมาทําให>ธุรกิจตCางๆ 
ประสบปsญหาทางด>านการเงินซึ่งสCงผลให>ธุรกิจตCางๆต>องลดขนาดลงหรือดําเนินการควบรวมกิจการ 
หรือในบางกรณีบางธุรกิจก็ล>มละลายจากปsจจัยลบท่ีตCอเน่ืองจากปO 2559 เปBนต>นมา ท้ังราคานํ้ามันท่ี
ปรับสูงข้ึน การแข็งคCาของเงินบาท คาดวCาจะยังสCงผลกระทบถึงต>นปO 2561 รวมถึงการชะลอ ตัวด>าน
เศรษฐกิจของตลาดหลักอยCางสหรัฐฯ และมาตรการทางการค>า แตCไทยยังเช่ือวCามีความได>เปรียบด>าน
คุณภาพการผลิตและฝOมือท่ีประณีตของ เคร่ืองนุCงหCม ซึ่งผู>ประกอบการไทยสามารถทําได>ดี มี
ประสิทธิภาพเปBนท่ียอมรับของตลาดโลก ท้ังน้ียังต>องตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมุCงเน>นพัฒนานวัตกรรมท้ังกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ& เพ่ือสร>าง
ความแตกตCางจากคูCแขCง และหลีกเลี่ยงการแขCงขันด>านราคาในปO 2561 ภาวะการ แขCงขันใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุCงหCมยังแขCงขันกันรุนแรงอยCางตCอ เน่ือง ซึ่งผู>ประกอบการต>องมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทและกลยุทธ&ให>ทันกับทุกสถานการณ& เน่ืองจากประเทศคูCแขCงขันท่ีสําคัญซึ่งมีความ
ได>เปรียบด>านเทคโนโลยีการผลิต ได>แกC แคนาดา ฮCองกง อิตาลี และไต>หวัน สCวนคูCแขCงขันท่ีได>เปรียบ
ด>านคCาจ>างแรงงานท่ีถูกกวCา ได>แกC จีน เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา รวมถึงตลาด
ตCางประเทศอยCางสหรัฐฯ ได>นําด>านมาตรฐานสิ่งแวดล>อมท่ีเก่ียวข>องตCอการนําเข>าเคร่ืองนุCงหCม เพ่ือ
เปBนข>อกําหนดทางการค>าในอนาคต ซึ่งปsจจุบันผู>บริโภคในสหรัฐฯได>ให>ความสนใจในการบริโภคท่ีมผีล
ตCอสิ่งแวดล>อมมากย่ิงข้ึน 

บริษัทการ&เม>นท&ไทย จํากัด เปBนกิจการธุรกิจท่ีถือวCาเปBนบริษัทสCงออกเสื้อผ>าสําเร็จรูปช้ันนํา 
ท่ีบริหารโดยคนไทยและเปBนอีกบริษัทหน่ึงท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร>างภายในบริษัท 
เพ่ือให>สามารถตอบสนองความต>องการของลูกค>าได>รวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังเปBนผู>นําในธุรกิจสCงออก
เสื้อผ>าสําเร็จรูป ท่ีมีธรรมาภิบาลและในทุกๆ คร้ังของการเปลี่ยนแปลงยCอมสCงผลตCอพนักงาน
ปฏิบัติงานซึ่งจากโครงสร>างการบริหารงานได>มีการแบCงแยกพนักงานออกเปBน 3 ฝ�ายโดยกลุCมแรกเปBน
พนักงานปฏิบัติงานด>าน FRONT OFFICE กลุCมท่ีสองเปBนพนักงานปฏิบัติงานการผลิต และกลุCมท่ีสาม
เปBนพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค>า  
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ทัศนคติท่ีมีตCอการทํางานของพนักงานมีสCวนสําคัญอยCางย่ิงท่ีผู>บริหารจําเปBนต>องตระหนัก
เพราะความสําคัญของสภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ีเกิดข้ึนภายในองค&การจะมีสCวนตCอการ
สร>างผลผลิตหรือเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ดังน้ันการศึกษาทัศนคติท่ีมีตCอการทํางานของ
พนักงาน ในคร้ังน้ีโดยหวังวCาผลจากการศึกษาทัศนคติในการทํางานของพนักงาน บริษัท การ&เม>นท&
ไทย จํากัด จะชCวยให>ผู>บริหารรับทราบทัศนคติในการทํางานของพนักงานเปBนเชCนไร และควรท่ีจะมี
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอยCางไร เพ่ือให>พนักงานในองค&การมีความกระตือรือร>น
ในการทํางาน มีความรCาเริงแจCมใส และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังมีความรับผิดชอบตCอหน>าท่ี
และความสามัคคีในทีมงานและท่ีสําคัญท่ีสุดคือให>พนักงานมีความเช่ือม่ันในองค&การเพ่ือท่ีจะได>
ทํางานอยCางเต็มความสามารถและสCงผลให>องค&การสามารถท่ีจะแขCงขันได>ในสภาพการณ&ปsจจุบัน 
 ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ี จึงมีวัตถุประสงค&เพ่ือท่ีจะศึกษาทัศนคติในการทํางานของพนักงาน 
บริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด โดยหวังวCาข>อมูลท่ีได>จากการวิจัยจะเปBนพ้ืนฐานสําคัญอันเปBนประโยชน&
จะนําไปสูCการสCงเสริมและพัฒนาการบริหารงานให>มีประสิทธิภาพตCอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาทัศนคติในการทํางานของพนักงาน บริษัทการ&เม>นท&ไทย จํากัด ท่ีมีตCอด>าน
คCาตอบแทนท่ีเหมาะสม ด>านสถานภาพการทํางาน ด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถ 
ด>านความม่ันคงและความก>าวหน>าในการทํางาน ด>านธรรมนูญองค&กร ด>านความยุติธรรมจาก
ผู>บังคับบัญชา ด>านความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวม ด>านความสัมพันธ&กับ
หนCวยงานอ่ืน  
 
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 

ทัศนคติมีความสําคัญตCอบุคคลกรในองค&กรและบุคคลท่ีเก่ียวข>อง เน่ืองจากทัศนคติทําหน>าท่ี
ชCวยปกป}องและเสริมสร>างภาพลักษณ&ของตนเองและองค&กรให>เปBนไปตามแนวทางท่ีตนยึดถือ บุคคล
จะมีทัศนคติในทางบวกตCอวัตถุตCางๆ ท่ีจะตอบสนองให>ได>รับความพอใจ และจะมีทัศนคติในทางลบ
ตCอวัตถุตCางๆ ท่ีจะให>โทษหรือเสี่ยงตCออันตรายท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีทัศนคติยังทําให>เกิดการเรียนรู>
และกCอตัวเปBนทัศนคติข้ึนโดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต>องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเม่ือ
อายุหรือวัยเปลี่ยนไป ทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด>วยรวมท้ังทัศนคติยังข้ึนอยูCกับแนวคิดเก่ียวกับ
บุคลิกภาพของบุคคลน้ันด>วย นอกจากน้ีการกCอเกิดทัศนคติท่ีสําคัญเกิดจากการเข>ารCวมเปBนสมาชิก
ของกลุCมตCางๆ และปsจจัยอิทธิพลอ่ืนๆ เชCน เพศ ครอบครัว ญาติพ่ีน>อง ผู>เช่ียวชาญ หรือผู>นําทางด>าน
ความคิดเปBนต>น 

Guest, R.H. (1979) ได>ให>คําจํากัดความเก่ียวกับทัศนคติวCา “ทัศนคติ”เปBนระบบท่ีมีลักษณะ
ม่ันคงอันหน่ึง ซึ่งประกอบด>วยองค&ประกอบ 3 ประการคือ  

1. องค&ประกอบด>านความรู>ความเข>าใจ (A Cognitive Component) 
2. องค&ประกอบด>านความรู>สึก (A Feeling Component) 
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 3. องค&ประกอบด>านแนวโน>มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา(An Action Tendency )
ได>แกC ทัศนคติของผู>ชายคนหน่ึงตCอดาราภาพยนตร&ผู>หญิงคนหน่ึงอาจประกอบด>วย 

- ความรู>ความเข>าใจวCาเปBนดาราภาพยนตร&ผู>หญิง มีหน>าตาสวยงามและเปBนโสด 

- ความรู>สึกชอบหรือประทับใจ 

- แนวโน>มด>านพฤติกรรมหรือการกระทําอันได>แกC แนวโน>มท่ีจะไปดูภาพยนตร&ที่แสดงบCอย  
 

 ความสําคัญของทัศนคติ 
การท่ีองค&กรบอกวCาพนักงานท่ีเปBน Talent น้ัน พ้ืนฐานจะต>องเปBนคนท่ีมีทัศนคติท่ีดี จึงเปBน

สิ่งท่ีสําคัญมาก ในมุมมองของผู>บริหารของบริษัทตCางๆ ท่ีได>ให>ความคิดเห็นวCา “พนักงานท่ีมีทัศนคติที่
ดีน้ันจะต�องมีพฤติกรรมอย�างไรท่ีแสดงออกมาบ�าง”พอจะสรุปได>ดังน้ี 

1. มีความเข>าใจคนอ่ืน คนท่ีมีทัศนคติท่ีดี มักจะเปBนคนท่ีเข>าใจคนอ่ืน วCาทําไมเขาถึงมี
พฤติกรรมแบบน้ัน และจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพ่ือให>สามารถทํางานรCวมกับคนอ่ืนได> แม>วCา
เขาอาจจะไมCชอบพฤติกรรมของคนน้ันๆ ก็ตาม แตCเขาจะพยายามเข>าใจวCาทําไมและอะไรท่ีเปBน
สาเหตุท่ีทําให>เขาคนน้ัน มีพฤติกรรมแบบน้ัน และไมCใชCแคCเพียงเข>าใจเทCาน้ัน ยังปฏิบัติตCอคนน้ันด>วย
ความใจเย็นและเข>าใจอีกด>วย ไมCใชCเอะอะ ก็ตําหนิ หาวCาคนอ่ืนผิด ตCอวCา ดCาวCาคนอ่ืนเสียๆ หายๆ ท้ัง
ท่ีเรายังไมCเข>าใจเขาเลยด>วยซ้ําวCาทําไมเขาถึงแสดงออกแบบน้ัน 

2. เป�ดใจ และเข>าใจมุมมองของคนอ่ืน คนท่ีมีทัศนคติท่ีดีน้ัน จะเปBนคนท่ีไมCแสดงอีโก>ของ
ตนเองออกมาอยCางชัดเจน ไมCมองวCาตนเองเปBนคนท่ีถูกเสมอ และคนอ่ืนผิดตลอดเวลา ใครท่ีแสดง
พฤติกรรม หรือพูดจาไมCเข>าหู ก็มักจะมองวCาคนน้ันผิด ไมCดี ไมCนCาคุยด>วย บางทีก็หาวCาเปBนมนุษย&ป}า
บ>าง ลุงบ>าง โดยท่ีไมCเคยมองกลับมาท่ีตนเองเลยวCา ตัวเองเปBนอยCางน้ันหรือไมC คนคนน้ีจะจัดวCาเปBน
คนท่ีมีทัศนคติที่ไมCดี 

3. ไมCจับผิดคนอ่ืนตลอดเวลา การท่ีเราจับผิดผู>อ่ืน น่ันคือ การมองผู>อ่ืนในเชิงลบ ไมCเคยเข>าใจ
มุมมองของคนอ่ืนเลย คนท่ีมีทัศนคติท่ีดีจะเปBนคนท่ีเข>าใจวCา คนเราน้ันยCอมมีความคิด มุมมอง ความ
เช่ือ ท่ีแตกตCางกัน และหันกลับมามองตัวเองมากกวCา วCาจริงๆ แล>วตัวเราเองก็มีจุดบกพรCองท่ีต>อง
แก>ไขเชCนกัน ไมCใชCมัวแตCช้ีน้ิวออกไปหาคนอ่ืน โดยท่ีไมCเคยมองตัวเองเลยวCา จริงๆ แล>วตัวเองก็มีสCวนท่ี
มีข>อเสียด>วยเชCนกัน 
  4. ใช>เหตุผลมากกวCาอารมณ& คนท่ีมีทัศนคติท่ีดี จะเปBนคนท่ีใช>เหตุผลในการทํางาน ในการ
พูดคุยกัน มากกวCาท่ีจะใช>อารมณ&เข>าหากัน ในการทํางานก็เชCนกัน คนท่ีมีทัศนคติท่ีดี จะทํางานโดย
คุยกันด>วยเหตุและผล อะไรผิด อะไรถูก ก็คุยกันได>ทุกเร่ือง ไมCใชCพอเพ่ือนรCวมงาน หรือหัวหน>า มา
พูดจาไมCเข>าหู หรือพูดไมCถูกใจเรา หรือมีพฤติกรรมท่ีไมCถูกใจเรา หรือไมCเข>าใจเรา ฯลฯ ก็จะแสดงสี
หน>า ทCาทาง ท่ีไมCเหมาะสม แสดงอาการกระฟsดกระเฟOยด จนทําให>คนอ่ืนเอือมระอากันไปตามๆ กัน 
คนแบบน้ีถ>าเปBนมากๆ ก็จะไมCมีใครท่ีอยากจะทํางานด>วย บางคร้ังทํางานด>วยก็แคCได>ทํา แตCจะไมC
อยากคุย ไมCอยากเปBนเพ่ือนด>วย 
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5. คิดบวกอยูCเสมอ คนท่ีมีทัศนคติท่ีดีจะเปBนคนท่ีคิดบวกเปBนสCวนใหญC เวลาท่ีพบเจอกับ
ปsญหาหรืออุปสรรคอะไร ก็มักจะมองโลกในแงCบวกไว>กCอน เจอสถานการณ&ไมCดี ก็มักจะพลิกมุมมอง
เปBนมุมท่ีดีได> ไมCวCาฝนจะตก ฟ}าจะร>อง รถจะติด ฯลฯ ก็จะคิดดี และปรับมุมมองของตนเองเพ่ือหาจุด
ท่ีดี หาโอกาสในสถานการณ&ท่ีไมCดีได>เสมอ จะไมCจมปลักอยูCกับความไมCดี หรือปsญหาน้ันๆ จนไมC
สามารถท่ีจะหาทางออกได> 

องค&กรใดท่ีมีคนท่ีมีทัศนคติท่ีแยCๆ เปBนจํานวนมากๆ ก็มักจะไมCคCอยได>ผลงานท่ีดีสักเทCาไหรC 
เพราะจะมีแตCความขัดแย>งกัน มีแตCความไมCลงรอยกัน มีแตCบรรยากาศท่ีไมCเอ้ือตCอการทํางานซึ่งคน
แบบน้ี แม>วCาผลงานจะดีแคCไหนก็ตาม ก็ยังไมCใชC Talent ขององค&กรอยูCดี เพราะคนท่ีเปBน Talent ตัว
จริงน้ัน นอกจากผลงานดีแล>ว ทัศนคติก็ต>องดีด>วย 

 
ความหมายทัศนคติ 

 ทัศนคติได>มีผู>ให>ความหมายไว>หลายความหมายแตกตCางกันไปตามมุมมองของแตCละบุคคล
ตามรูปแบบวิถีชีวิตซึ่งสCวนใหญCจะมีความหมายคล>ายคลึงกันโดยนักวิชาการตCางๆได>ให>ความหมาย
ทัศนคติ ดังน้ี 
 Assael (1998) หมายถึงความมีใจโน>มเอียงอันเกิดจากการเรียนรู>ท่ีจะตอบสนองตCอวัตถุหรือ
ระดับช้ันของวัตถุในลักษณะเห็นดีเห็นชอบหรือไมCชอบอยCางใดอยCางหน่ึงอยCางสมํ่าเสมอ) เชCน ทัศนคติ
ของผู>บริโภคท่ีมีตCอตราสินค>าก็ หมายถึงความโน>มเอียงของผู>บริโภคอันเกิดจากการเรียนรู>จาก
ประสบการณ&ที่จะประเมินตราสินค>าวCาชอบตราน้ันหรือไมCชอบตราน้ันอยCางสมํ่าเสมอคงเส>นคงวา 
 Semenik, R. J. (2002). ได>ให>ความหมายถึง สภาวะความพร>อมทางจิต ซึ่งเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ&สภาวะความพร>อมน้ีจะกําหนดทิศทางหรือเปBนตัวกระตุ>นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคล
ตCอสิ่งตCางๆ หรือสถานการณ& ท่ีเก่ียวข>อง ดังน้ันในการท่ีจะศึกษาพฤติกรรมมนุษย& จึงมีความ
จําเปBนต>องทําความเข>าใจทัศนคติเพราะทัศนคติเปBนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะกระตุ>นให>เกิดการกระทําซึ่ง
หมายถึงวCา ถ>าเรารู>ทัศนคติของบุคคลตCอสิ่งหน่ึงเราจะสามารถใช>รCวมกับตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวข>อง 
 Stanto, L., & Charles, F. (1987). ทัศนคติ หมายถึงความมีใจโน>มเอียงอันเกิดจากการ
เรียนรู>ท่ีจะตอบสนองตCอวัตถุหรือระดับช้ันของวัตถุในลักษณะเห็นดีเห็นชอบหรือไมCชอบอยCางใดอยCาง
หน่ึงอยCางสมํ่าเสมอ(Assael, 1998:282) เชCน ทัศนคติของผู>บริโภคท่ีมีตCอตราสินค>าก็ หมายถึงความ
โน>มเอียงของผู>บริโภคอันเกิดจากการเรียนรู>จากประสบการณ&ท่ีจะประเมินตราสินค>าวCาชอบตราน้ัน
หรือไมCชอบตราน้ันอยCางสมํ่าเสมอคงเส>นคงวา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 

 

ภาพที
 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 พนักงาน บริษัทการ&เม>นท&ไทย จํากัด ท่ีมีปsจจัยสCวนบุคคลตCางกัน มีความ คิดเห็นตCอการ
ทํางานท่ีแตกตCางกัน  

 
การดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง  
  ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปBนพนักงานปฏิบัติงานในบริษัท การ&เม>นท&ไทย 

จํากัด ซึ่งแบCงแยกออกเปBน 3 ฝ�าย โดยฝ�ายแรกเปBนพนักงานปฏิบัติงานด>าน FRONT OFFICE 
พนักงานฝ�ายผลิต และ พนักงานฝ�ายตรวจสอบคุณภาพสินค>า จํานวนพนักงานท้ังสิ้น 1,530 คน 

 กลุCมตัวอยCาง การกําหนดขนาดของกลุCมตัวอยCาง โดยใช> 10 % ของจํานวนประชากรคือ 
153 คน(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ : 2549) 

2. เน้ือหา ด>านการศึกษาทัศนคติในการทํางานของพนักงาน บริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด 
ประกอบด>วย 2 ด>านคือ 

คุณลักษณะ 8 ประการ  
1. ด>านคCาตอบแทนท่ีเหมาะสม  
2. ด>านสถานภาพการทํางาน 
3. ด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถ   
4. ด>านความม่ันคงและความก>าวหน>าในการทํางาน    
5. ด>านธรรมนูญองค&กร 
6. ด>านความยุติธรรมจากผู>บังคับ บัญชา 
7. ด>านความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดย

สCวนรวม 
8. ด>านความสัมพันธ&กับหนCวยงานอ่ืน 
9. ด>านความสัมพันธ&กับหนCวยงานอ่ืน 

 

ลักษณะประชากรศาสตร� 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อายุงาน 
6. ตําแหนCง 
7. เงินเดือน 
8. ฝ�ายงาน 

 

ทัศนคติในการทํางานของพนักงาน บริษัทการ&เม>นท&ไทย จํากัด 
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2.1 ด>านการศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร&ท่ีสCงผลตCอทัศนคติในการทํางานของ
พนักงาน บริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะสCวนบุคคลซึ่งประกอบด>วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนCง เงินเดือน และฝ�ายงาน 

2.2 ด>านคุณลักษณะในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด มีอยูC 8 ด>านคือ  
1) ด>านคCาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
2) ด>านสถานภาพการทํางาน 
3) ด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถ 
4) ด>านความม่ันคงและความก>าวหน>าในการทํางาน 
5) ด>านธรรมนูญองค&กร 
6) ด>านความยุติธรรมจากผู>บังคับบัญชา 
7) ด>านความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวม 
8) ด>านความสัมพันธ&กับหนCวยงานอ่ืน  

               
สรุปผลการวิจัย  

 1. พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม สCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 56.5 รองลงมาเปBน
เพศชาย คิดเปBนร>อยละ 43.5  

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานการ&เม>นท&ไทย จํากัด อําเภอ 
กระทุมแบน สมุทรสาคร ภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง ( X = 2.97) โดยพบวCาความสัมพันธ&กับ
หนCวยงานอ่ืนมีคCาเฉลี่ยสูงสุด ( X  =3.51 ) รองลงมาคือความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดย
สCวนรวมมีคCาเฉลี่ย ( X =3.17 ) และ โอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถ มีคCาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =2.73) 
ด>านคCาตอบแทนท่ีเหมาะสมระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&
เม>นท&ไทย จํากัดภาพรวมมีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( X  =2.71) เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อแล>ว 
พบวCาพนักงานต>องทํางานพิเศษนอกเหนือเวลางานประจําเพ่ือให>ได>คCาตอบแทนเพียงพอกับรายจCายมี
คCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X =2.91 ) รองลงมาคือพนักงานพอใจในสวัสดิการตCางๆท่ีได>รับและมีความ
เหมาะสมแล>วมีคCาเฉลี่ย ( X =2.73) ด>านสถานภาพการทํางานด>านสถานภาพการทํางานมีผลรวมท่ี 

( X =2.75) ซึ่งเปBนความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด 
อยูCในระดับปานกลางโดยเม่ือพิจารณาในผลของแตCละข>อแล>ว พบวCาหนCวยงานมีการจัดสถานท่ีทํางาน
และของใช>อยCางเปBนระเบียบทําให>ทํางานอยCางสะดวกและปลอดภัยมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X =2.84) 

รองลงมาคือพนักงานมีอุปกรณ&และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตCอการปฏิบัติงานมีคCาเฉลี่ย 

( X =2.83)ด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถมี

ผลรวมท่ี( X = 2.73) ซึ่งเปBนความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&
ไทย จํากัด อยูCในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตCละข>อแล>วพบวCาการเข>ารับการฝuกอบรม
เปBนประจําทําให>ทCานเปBนผู>ชํานาญงานและมีทักษะการทํางานเพ่ิมมากข้ึนมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ( X =3.15) 
รองลงมาคือพนักงานมีโอกาสนําความรู>ความสามารถท่ีได>รับจากการฝuกอบรมมาใช>ในการพัฒนางานท่ี
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ทําอยCางเต็มท่ีมีคCาเฉลี่ย ( X =3.04) ด>านความม่ันคงและความก>าวหน>าในการทํางานมีผลรวมท่ี ( X =2.81) 

ซึ่งเปBนความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัดอยูCในระดับ
ปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตCละข>อแล>วพบวCาพนักงานมีความเช่ือม่ันวCางานท่ีทCานทําอยูCมี
ความม่ันคงตCอไปในอนาคตมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X = 2.95) รองลงมาคืองานท่ีทําสามารถนํามาเปBน
ผลงานในการพิจาณาเลื่อนช้ันปรับตําแหนCงหน>าท่ีมีคCาเฉลี่ย ( X =2.86) ด>านโอกาสก>าวหน>าในงานด>าน

ธรรมนูญองค&กรมีผลรวมท่ี( X = 3.14) ซึ่งเปBนความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงาน

บริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด อยูCในระดับปานกลางโดยเม่ือพิจารณาในผลของแตCละข>อแล>วพบวCาพนักงาน
ยินดีท่ีจะให>ความรCวมมือในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบข>อบังคับมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X =3.76) 

รองลงมาคือพนักงานได>รับความไว>วางใจให>มีสCวนรCวมประชุมหาแนวทางท่ีปฏิบัติอยCางเหมาะสมภายใน
หนCวยงานมีคCาเฉลี่ย ( X =3.05) ด>านความยุติธรรมจากผู>บังคับบัญชามีผลรวมท่ี ( X =2.93) ซึ่งเปBน

ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัดอยูCในระดับปาน
กลางโดยเม่ือพิจารณาในผลของแตCละข>อแล>ว พบวCาผู>บังคับบัญชาของทCานให>คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกCทCานอยCางสมํ่าเสมอมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X =3.12)รองลงมาคือผู>บังคับบัญชาของทCาน

มอบหมายงานให>พนักงานปฏิบัติหน>าท่ีตามความรู>ความสามารถมีคCาเฉลี่ย ( X =3.04)ด>านความสมดุล

ระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวม มีผลรวมท่ี ( X =3.17) ซึ่งเปBนความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติใน

การทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัดอยูCในระดับปานกลางโดยเม่ือพิจารณาในผลของแตC
ละข>อแล>วพบวCาพนักงานมีความสมดุลระหวCางชีวิตการทํางานกับครอบครัวของทCานได>อยCางปกติมี
คCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X = 3.32) รองลงมาคือพนักงานสามารถจัดแบCงเวลางานกับเวลาครอบครัวได>อยCาง

เหมาะสมมีคCาเฉลี่ย ( X =3.26)ด>านความสัมพันธ&กับหนCวยงานอ่ืน มีผลรวมท่ี ( X =3.51) ซึ่งเปBนความ

คิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัด อยูCในระดับมากโดยเม่ือ
พิจารณาในผลของแตCละข>อแล>วพบวCางานท่ีทCานทําอยูCต>องเก่ียวข>องสัมพันธ&กับบุคคลอ่ืนภายนอก
หนCวยงานมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ ( X =3.67) รองลงมาคืองานท่ีทํามีโอกาสชCวยเหลือและสนับสนุนงาน

ให>กับหนCวยงานอ่ืนมีคCาเฉลี่ย ( X =3.64) 

  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนCง 
เงินเดือนตCางกันมีทัศนคติในการทํางานของ พนักงานท่ีแตกตCางกัน 

H0 : เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนCง เงินเดือนตCางกันมีทัศนคติใน
การทํางานของ พนักงานท่ีไมCแตกตCางกัน 

H1 : เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนCง เงินเดือนตCางกันมีทัศนคติใน
การทํางานของ พนักงานท่ีแตกตCางกัน 
 
อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษา ทัศนคติในการทํางานของ พนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัดมีประเด็นท่ี
สามารถนํามาอภิปรายผลได>ดังน้ี  
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จากการวิเคราะห&ข>อมูลจากแบบสอบถาม พบวCากลุCมตัวอยCางสCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBน
ร>อยละ 56.5 มีสCวนใหญCอายุ 31 – 40 ปO คิดเปBนร>อยละ 47.8 มีสถานภาพโสด คิดเปBนร>อยละ 57.0 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 72.0 มีอายุงานระหวCาง 11 – 15 ปO คิดเปBนร>อยละ 36.0 มี
ตําแหนCงระดับพนักงาน คิดเปBนร>อยละ 45.3 มีรายได>ตCอเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 
60.5 อยูCในฝ�ายการผลิต คิดเปBนร>อยละ 41.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในการทํางานของ
พนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัดมีภาพรวมเฉลี่ยท่ีระดับ 2.97 ซึ่งเปBนความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติ
ในการทํางานของพนักงานบริษัท การ&เม>นท&ไทย จํากัดอยูCในระดับปานกลางโดยพบวCาความสัมพันธ&กับ
หนCวยงานอ่ืนมีคCาเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.51 รองลงมาคือความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวมมี
คCาเฉลี่ย 3.17 ด>านคCาตอบแทนท่ีเหมาะสมพบวCาพนักงานต>องทํางานพิเศษนอกเหนือเวลางานประจํา
เพ่ือให>ได>คCาตอบแทนเพียงพอกับรายจCายมีคCาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือพนักงานพอใจในสวัสดิการตCางๆ
ท่ีได>รับและมีความเหมาะสมแล>วด>านสถานภาพการทํางานพบวCาหนCวยงานมีการจัดสถานท่ีทํางานและ
ของใช>อยCางเปBนระเบียบทําให>ทํางานอยCางสะดวกและปลอดภัยมีคCาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีอุปกรณ&
และเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมและเอ้ืออํานวยตCอการปฏิบัติงานด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>
ความสามารถพบวCาการเข>ารับการฝuกอบรมเปBนประจําทําให>ทCานเปBนผู>ชํานาญงานและมีทักษะการ
ทํางานเพ่ิมมากข้ึนมีคCาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือพนักงานมีโอกาสนําความรู>ความสามารถท่ีได>รับจากการ
ฝuกอบรมมาใช>ในการพัฒนางานท่ีทําอยCางเต็มท่ีด>านความม่ันคงและความก>าวหน>าในการทํางานพบวCา
พนักงานมีความเช่ือม่ันวCางานท่ีทCานทําอยูCมีความม่ันคงตCอไปในอนาคตมีคCาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคืองาน
ท่ีทําสามารถนํามาเปBนผลงานในการพิจาณาเลื่อนช้ันปรับตําแหนCงหน>าท่ี ด>านธรรมนูญองค&กรพบวCา
พนักงานยินดีท่ีจะให>ความรCวมมือในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบข>อบังคับมีคCาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือพนักงานได>รับความไว>วางใจให>มีสCวนรCวมประชุมหาแนวทางท่ีปฏิบัติอยCางเหมาะสมภายใน
หนCวยงานด>านความยุติธรรมจากผู>บังคับบัญชาพบวCาผู>บังคับบัญชาของทCานให>คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกCทCานอยCางสมํ่าเสมอมีคCาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู>บังคับบัญชาของทCานมอบหมายงานให>
พนักงานปฏิบัติหน>าท่ีตามความรู>ความสามารถด>านความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวม
พบวCาพนักงานมีความสมดุลระหวCางชีวิตการทํางานกับครอบครัวของทCานได>อยCางปกติมีคCาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือพนักงานสามารถจัดแบCงเวลางานกับเวลาครอบครัวได>อยCางเหมาะสมด>านสัมพันธ&กับ
หนCวยงานอ่ืนพบวCางานท่ีทCานทําอยูCต>องเก่ียวข>องสัมพันธ&กับบุคคลอ่ืนภายนอกหนCวยงานมีคCาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคืองานท่ีทํามีโอกาสชCวยเหลือและสนับสนุนงานให>กับหนCวยงานอ่ืน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ท่ีวCาเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนCง เงินเดือนตCางกันมีทัศนคติใน
การทํางาน ท่ีแตกตCางกัน จากผลตอบแทนจากการทํางานในทัศนของพนักงานบริษัทอยูCในระดับปาน
กลางจึงทําให>พนักงานบางสCวนทํางานนอกเวลาแม>จะมีการปรับโครงสร>างออกเปBนสามฝ�ายก็ตามเพราะ
ผลตอบแทนจะเปBนสิ่งจูงใจให>พนักงานพอใจในงาน และมีความต>องการในการพัฒนาความก>าวหน>าของ
ตนเองสอดคล>องกับยงยุทธกาญจน& ทองรอง (2553) ได>ศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางการ เปลี่ยนแปลง 
โครงสร>างองค&การกับแรงจูงใจของพนักงาน บริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ศึกษา เฉพาะ
กรณี สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี พบวCา พนักงานท่ีมีเพศ อายุการทํางาน และอัตรา เงินเดือนตCางกัน
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ให>ความสําคัญกับการเปลีย่นโครงสร>างองค&การด>านการเพ่ิมผลิตภัณฑ&ในการ ให>บริการแตกตCางกันอยCาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 สอดคล>องกับวีราภรณ& บุตรทองดี (2557) พบวCาทัศนคติตCอการทํางาน 
ท่ีสCงผลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน ในเขตนิคม อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 
ด>านโอกาสก>าวหน>าในงาน ด>านคCาตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคล>องกับแนวคิดของ Manion j (2003) ท่ี
กลCาววCาความสุขในการทํางานเปBนการแสดงอารมณ&ในทางบวก สนุกในการทํางาน โดยมีการชCวยเหลือ
กัน มีความรักในงานท่ีทํา บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนําไปสูCพฤติกรรม การทํางานท่ีดีและ
งานมีประสิทธิภาพ ดังน้ันถ>าพนักงานฝ�ายบํารุงรักษามีความสุขในการทํางานก็จะสCงผล ให>พนักงานมี
พฤติกรรมการทํางานท่ีดีตามไปด>วยและสอดคล>องกับการศึกษาของพิษณุ ดวงสุทธา (2554) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ืองทัศนคติในการทํางานการรับรู>ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานประกันชีวิตแหCงหน่ึง พบวCา การรับรู>ความสามารถของตนเองในการสร>างความรู>สึกทางบวก
ให>กับตนเองและผู>อ่ืนสามารถรCวม กันพยากรณ&พฤติกรรมการทํางานได 
 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะเพื่อนําไปใช  
จากผลการศึกษาข>างต>นสามารถสรุปและเสนอแนะเพ่ือเปBนแนวทางเพ่ือสนองตCอความ

ต>องการของพนักงานและเสริมสร>างทัศนคติในการทํางานของพนักงาน ดังน้ี 
ด>านคCาตอบแทนท่ีเหมาะสมควรมีการพิจารณาอัตราผลตอบแทนให>สอดคล>องกับสภาพ

ปsจจุบัน เพ่ือให>พนักงานสามารถดํารงชีพอยูCได>โดยไมCต>องพ่ึงงานพิเศษนอกเหนือจากเวลางานประจํา 
ด>านสภาพการทํางานพนักงานมีความรู>สึกวCาสภาพแวดล>อมไมCสCงเสริมบรรยากาศในการทํางาน

จึงควรปรับปรุงสภาพแวดล>อมในการทํางานให>มีบรรยากาศท่ีนCาทํางานมีความสะดวกและปลอดภัย 
ด>านโอกาสในการพัฒนาความรู>ความสามารถควรสนับสนุนให>พนักงานมีโอกาสได>รับทุนเพ่ือ

ศึกษาตCอหรือสนับสนับให>มีการสCงไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ด>านความม่ันคงและความก>าวหน>าในการทํางานพนักงานมีความรู>สึกวCาการพิจารณาเลื่อนข้ัน
หรือเลื่อนตําแหนCงไมCคCอยยุติธรรม ดังน้ันจึงควรท่ีจะมีเกณฑ&ในการพิจารณาท่ีเปBนรูปธรรมท่ีสามารถ
อธิบายได> เพ่ือให>เกิดความเปBนธรรมกับทุกคน 

ด>านธรรมนูญองค&กรควรให>พนักงานมีสCวนชCวยในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวคิดการ
ทํางานซึ่งพนักงานสCวนใหญCยินดีที่จะให>ความรCวมมืออยูCแล>ว 
 ด>านความยุติธรรมจากผู>บังคับบัญชาผู>บังคับบัญชาควรรับฟsงข>อเสนอแนะและให>คําปรึกษา
อยCางเปBนธรรมการพิจารณาความดีความชอบควรอยูCในกฎระเบียบท่ีวางไว> 
 ด>านความสมดุลระหวCางชีวิตกับการทํางานโดยสCวนรวมควรจัดให>มีเวลาวCางเพ่ือความบันเทิง
และพักผCอนหยCอนใจบ>างตามสมควรเพ่ือไมCให>พนักงานเกิดความเครียดจากการทํางานหรืออาจมีการ
จัดกิจกรรม สันทนาการหรือกิจกรรมท่ีเปBนประโยชน&ตCอสังคม 
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 ความสัมพันธ&กับหนCวยงานอ่ืนควรมีการจัดรูปแบบการสื่อสารระหวCางหนCวยงานอ่ืนอยCาง
ชัดเจน เปBนรูปแบบมาตรฐาน 

ข อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เปBนการเก็บรวบรวมข>อมูลด>วยแบบสอบถามเพียงด>านเดียวยังเปBน
ข>อจํากัดสําหรับการวิเคราะห&ผลท่ีได>รับในโอกาสตCอไปควรใช>วิธีเก็บรวบรวมข>อมูลในลักษณะการ
สัมภาษณ&ควบคูCกับแบบสอบถามซึ่งจะชCวยให>การแปลความหมายและการวิเคราะห&ข>อมูลมีลักษณะท่ี
ถูกต>องและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ควรทําการศึกษาถึงความต>องการของพนักงานวCามีความต>องการท่ีจะให>องค&กรและผู>บริหาร
ปรับปรุง แก>ไข หรือพัฒนาการบริหารงานในด>านใด และพนักงานสามารถสนองตอบการปรับปรุง
พัฒนารCวมกับผู>บริหารได>อยCางไรบ>างเพ่ือให>ผลการศึกษาสมบูรณ&ย่ิงข้ึน 
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พฤติกรรมของผู บริโภคท่ีมีต�อส�วนผสมทางการตลาด 7Ps ในการเลือกใช บริการร าน
สะดวกซ้ือ Big C mini สาขา วดัโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุ�งครุ กรุงเทพมหานคร 
Consumer behavior toward 7Ps marketing mix in choosing Big C mini 
convenience store, Wat Pho Thong, Bangmod, Thung Khru, Bangkok. 

  
มานะ วิวัฒนศักด์ิ 

สาขาการจัดการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การจัดทําโครงการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการใช>บริการร>านสะดวกซื้อ 
Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครใน 7 ด>าน คือ ปsจจัยด>าน
ผลิตภัณฑ& ปsจจัยด>านราคา ปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย ปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด ปsจจัย
ด>านการบริการของพนักงาน ปsจจัยด>านลักษณะทางกายภาพ ปsจจัยด>านกระบวนการให>บริการ รวม
จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวมรวมข>อมูลเปBนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคCา  
5 ระดับ จํานวน 49 ข>อ สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล คือ คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย ( x  ) และสCวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการทดสอบ พบวCา ปsจจัยท่ีมีผลตCอการใช>บริการร>านสะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิ
ทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครโดยรวม อยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน 
พบวCา ปsจจัยด>านราคา มีคCาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด>านชองทางการจัดจําหนCาย ปsจจัยด>าน
ผลิตภัณฑ& ปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด ปsจจัยด>านกระบวนการให>บริการ ปsจจัยด>านลักษณะทาง
กายภาพ ทางกายภาพ และปsจจัยด>านการบริการ แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 
0.05 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภค สCวนผสมทางการตลาด 

 
Abstract 

This project is aimed to study factors affecting the convenience of using Big C 
mini convenience store, Wat Pho Thong, Bangmod, Thung Khru, Bangkok in 7 aspects. 
Price factor Channel factors Marketing Promotion Factor Service factor of staff 
Physical characteristics The instrument used to collect the data was a questionnaire 
with 5 levels of 49 items. The statistics used for data analysis were percentage, mean 
( ) and standard deviation ( SD) 

The results showed that the factors affecting the convenience of using Big C 
mini convenience store, Wat Pho Thong, Bangmod, Thung Khru, Bangkok were at high 
level. When considering each aspect, it was found that the price factor The highest 
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average was the distribution channel. Product factor Marketing Promotion Factor 
Service Process Factors Physical, physical and service factors. The difference was 
statistically significant at 0.01, 0.05, respectively. 
Keywords: Consumer behavior, Marketing Mix 
 
บทนํา 

ธุรกิจค>าปลีก คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวข>องการค>าขายสินค>าและบริการจากผู>ผลิต จนกระท่ังไปถึงมือ
ผู>บริโภคเปBนคนสุกท>าย โดยอาจจะรับสินค>ามาจากผู>ผลิต หรือ รับมาจากพCอค>าคนกลางเปBนต>น และ
ใช>สื่อกลางแลกเปลี่ยนอยCางเงินตรา พัฒนาข้ึนกลายเปBนค>าขายมาจนถึงปsจจุบันกCอให>เกิดประโยชน&
และความแปลงเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองอยCางมากมาย 

จากอดีตจนถึงปsจจุบันประเทศไทยได>มีการพัฒนาและมีความก>าวหน>าทางเทคโนโลยีท่ีมาก
ข้ึน หากจะเปรียบเทียบกับในสมัยกCอนน้ันร>านค>าอาจจะเปBนร>านเล็กๆ ซึ่งมีการจัดเรียงสินค>าใน
รูปแบบงCาย ๆ ใช>พ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูCอาศัยในการเป�ดท่ีคนสCวนใหญCเรียกวCา “ ร>านขายของชํา” หรือ  

“ ร>านโชว&หCวย ” น้ันเอง ซึ้งร>านขายของชําตามบ>านเรือนหรือตามถนนจะมีสินค>าท่ีจําเปBนตCอ
ผู>บริโภคให>เลือกไมCมากนัก สCวนในเร่ืองการตกแตCงร>านก็จะเปBนแบบท่ีเรียบงCายไมCได>หรูหราอะไรและ
ในสCวนของพนักงานขายสCวนใหญCก็จะเปBนเจ>าของเปBนสCวนใหญC ซึ่งในปsจจุบันประเทศได>พัฒนาข้ึนก็ได>
มีธุรกิจค>าปลีกประเภทใหมCเกิดข้ึนมาใหมCท่ีเรียก“Convenience Stores หรือ “ร>านสะดวกซื้อ ”  
( สุจินดา เจียมศรีพงษ&และคณะ 2554 ) 

การการพัฒนารูปแบบการค>าจาก “ ร>านโชว&หCวย ” เปลี่ยนเปBน “ร>านสะดวกซื้อ ” สCงผลให>
พฤติกรรมของผู>บริโภคเปลี่ยนแปลงไป พบวCาร>านสะดวกซื้อมีบทบาทเปBนอยCางมากใช>การใช>ชีวิตของ
ผู>บริโภค เน่ืองด>วยวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความเรCงรีบมากข้ึน ปsญหาการจารจร ทําให>
ผู>บริโภคสCวนหันมาใช>บริการร>านสะดวกซื้อมากข้ึน เพราะภายในร>านสะดวกซื้อน้ัน มีสินค>าท่ีจะ
ตอบสนองความต>องการของผู>บริโภคเกือบจะครบทุกอยCาง ไมCวCาจะเปBนอาหารพร>อมทาน เคร่ืองด่ืม 
การจCายชําระคCาบริการตCางๆ สามารถทําได>เพียงแคCจุดเดียวเทCาน้ัน ทําให>การเข>ามาใช>บริการในร>าน
สะดวกซื้อน้ันเข>ามาทดแทนการเข>าร>านขายของชําหรือร>านโชว&หCวย โดยพฤติกรรมของผู>บริโภคท่ีเข>า
มาเลือกซื้อสินค>าท่ี“mini Big c” ของผู>บริโภค จะทําให>สามารถนําข>อมูลจากการวิจัยนําไปใช>
ประโยชน&แกCธุรกิจร>านค>าปลีก และนําไปปรับเปลี่ยนพัฒนาการขายได> 

ถ>าจะกลCาวถึงร>านสะดวกซื้อ “ Big c mini ” เปBนตัวเลือกอันดับต>นๆ เพราะเน่ืองมีสินค>าท่ี
หลากหลายให>ซื้อมีสินค>าให>เลือกมากกวCา 3,500 รายการ และมีสาขาท่ีเป�ดให>บริการอยูCมากมาย ท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยสาขาท่ีเป�ดให>บริการอยูCประมาณ 585 สาขาและกําลังจะเป�ดอีกกวCาหลายสาขา  

Big c mini “ใช>กลยุทธ&สCวนผสมทางการตลาด7Ps คือ ด>านผลิตภัณฑ&,ด>านราคา,ด>านชCอง
ทางการจัดจําหนCาย,ด>านการสCงเสริมการตลาด,ด>านบุคคล,ด>านลักษณะทางกายภาพ,ด>าน
กระบวนการ และเน>นเร่ืองการบริการท่ีอบอุCนและประทับใจให>แกCลูกค>าท่ีเข>ามาใช>บริการ โดยใช>4
หัวใจหลักในการบริการคือ 
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  1. กลCาวทักทาย เชCน การไหว>, การย้ิม เปBนต>น  
2. การเสนอความชCวยเหลือ เชCน การหาสินค>าให>ลูกค>า, การชCวยลูกค>าถือสินค>าไปสCงท่ีรถ  
3. การเพ่ิมยอดขาย เชCน การนําแจ>งโปรโมช่ันตCางๆให>แกCลุกค>า, การถึงสิทธิประโยชน&ตCางๆท่ี

ลูกค>าได>รับ เปBนต>น 
4.การกลCาวขอบคุณทุกคร้ังท่ีลูกค>าเข>ามาใช>บริการ 
ผู>วิจัยเห็นวCา การทําวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของผู>บริโภคท่ีมีตCอสCวนผสมทางการตลาด 7Ps ใน

การเลือกใช>บ ริการร>านสะดวกซื้อ  Big c mini สาขา วัดโพ ธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุC งค รุ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปBนประโยชน&ในด>านผลิตภัณฑ&,ด>านราคา,ด>านชCองทางการจัดจําหนCาย,ด>าน
การสCงเสริมการตลาด,ด>านบุคคล,ด>านลักษณะทางกายภาพ,ด>านกระบวนการ และเน>นเร่ืองการ
บริการท่ีอบอุCนและประทับใจให>แกCลูกค>าท่ีเข>ามาใช>บริการ 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมของผู>บริโภคท่ีมีตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือก
ซื้อสินค>าร>านสะดวกซื้อ Big c mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู>บริโภคท่ีมีตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือก
ซื้อสินค>าร>านสะดวกซื้อ Big c mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 

               ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด>านเน้ือหา 
 ขอบเขตด>านเน้ือหา ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผู>บริโภคตCอบริการ

จากพนักงานร>านสะดวกซื้อ Big c mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตด>านพ้ืนท่ี 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีทําการวิจัยเก็บตัวอยCางแบบสอบถามเฉพาะผู>บริโภคท่ีใช>บริการร>าน

สะดวกซื้อ Big c mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 

ปSจจัยส�วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได> 

- สถานภาพ 

- จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

 ปSจจัยส�วนผสมทางการตลาด 
7 Ps 

- ด>านผลิตภัณฑ& 
- ด>านราคา 
- ด>านชCองทางการจัดจําหนCาย 
- ด>านการสCงเสริมการตลาด 
- ด>านบุคคล 
- ด>านลักษณะทางกายภาพ 
- ด>านกระบวนการk 

 พฤติกรรมผู บริโภค 

- เหตุผลท่ีเข>าใช>บริการ 

- ความถ่ีในการใช>บริการ 

- คCาใช>จCายในการใช>บริการแตCละ
คร้ัง 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจ
ซื้อ 

- การตัดสินใจซือ้ 

- ชCวงเวลาในการใช>บริการ 
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3. ขอบเขตด>านประชากรประชากร 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู>บริโภคท่ีท่ีใช>บริการร>านสะดวกซื้อ Big c mini สาขา วัดโพธ์ิทอง 

แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
4. ขอบเขตด>านเวลา 
 ศึกษาระหวCางอยูCในชCวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 
 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได รับ 
1. ทําให>ได>ข>อมูลปsจจุบันเก่ียวกับความพึงพอใจของผู>บริโภคในการเลือกซื้อของร>านสะดวก 

Big c mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
2. ทําให>ได>ข>อมูลด>านความคิดเห็นของผู>บริโภคของร>านสะดวกซื้อ Big c mini สาขา วัดโพธ์ิ

ทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 
3. ได>ศึกษาพฤติกรรมของผู>บริโภคมากข้ึนเพ่ือนนําไปปรับเปลี่ยนพัฒนาการขายได> 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากตารางพบวCากลุCมตัวอยCางสCวนใหญCเปBนเพศหญิง จํานวน 275 คน คิดเปBนร>อยละ 68.8 
ท่ีเหลือเปBนเพศชาย จํานวน 125 คน คิดเปBนร>อยละ 32.2 ตามลําดับ กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC มีอายุ 
20 – 30 ปO จํานวน 186 คน คิดเปBนร>อยละ 46.5 รองมาคือ 30 - 40 ปO จํานวน 88 คนคิดเปBนร>อย
ละ 22.0 รองลงมาคืออายุน>อยกวCา20ปO จํานวน 66 คน คิดเปBนร>อยละ 16.5 รองลงมาคือมากกวCา 40 
ปO จํานวน 60 คน คิดเปBนร>อยละ 15.0 กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC สถานภาพโสด จํานวน 179 คน คิด
เปBนร>อยละ 44.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยูCด>วยกัน จํานวน 171 คน คิดเปBนร>อยละ 42.8 
รองลงมาคือ แยกกันอยูC จํานวน 28 คน คิดเปBนร>อยละ 7.0 รองลงมาคือ หม>าย/หยCาร>าง จํานวน 22 
คน คิดเปBนร>อยละ 5.5 กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 141 คน คิดเปBน
ร>อยละ 35.2 รองลงมาคือ ตํ่ากวCาศึกษาตอนมัธยมปลาย จํานวน 91 คน คิดเปBนร>อยละ 92.8 
รองลงมาคือ สูงกวCาปริญญาตรี จํานวน 35 คน คิดเปBนร>อยละ 8.8 กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC มีรายได>ตCอ
เดือน10,000-15,000บาท จํานวน 169 คน คิดเปBนร>อยละ 42.2 รองลงมาคือ ตํ่ากวCา10,000บาท 
จํานวน 128 คน คิดเปBนร>อยละ 32.0 รองลงมาคือ 15,001-25,000บาท จํานวน 54 คน คิดเปBนร>อย
ละ 13.5 ตามลําดับ กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 137 คน คิด
เปBนร>อยละ 34.2 รองลงมาคือ ธุรกิจสCวนตัว/เจ>าของกิจการ จํานวน 76 คน คิดเปBนร>อยละ 19.0 
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 75 คน คิดเปBนร>อยละ 18.8 รองลงมาคือ พCอบ>าน/แมCบ>าน 
จํานวน 43 คน คิดเปBนร>อยละ 10.8 รองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆจํานวน 35 คนคิดเปBนร>อยละ 8.8 กลุCม
ตัวอยCางสCวนใหญC มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 2-3 คน จํานวน 200 คน คิดเปBนร>อยละ 50.0 
รองลงมาคือ 4-5คน จํานวน 144 คน คิดเปBนร>อยละ 36.0 และมีจํานวนสมาชิกมากกวCา6คนข้ึนไป 
จํานวน 32 คน คิดเปBนร>อยละ 8.0 ตามลําดับ 
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เม่ือพิจารณาภาพรวมทุกด>านพบวCามีคCาเฉลี่ยรวมทุกด>านด>าน ( x = 4.21 , S.D. = 0.664) 
ซึ่งอยูCในระดับมาก ด>านท่ีมีคCาคะแนนสูงสุดคือ ด>านราคา ( x =4.383, S.D. = 0.408) อยูCในระดับมาก 
รองลงมาคือด>านด>านชCองทางการจัดจําหนCาย( x = 4.322 , S.D. = 0.348) อยูCในระดับมาก รองลงมา
คือด>านผลิตภัณฑ& ( x = 4.277 , S.D. = 0.388) อยูCในระดับมาก รองลงมาคือด>านสCงเสริมการตลาด 
( x = 4.205, S.D. = 0.390)อยูCในระดับมาก รองลงมาคือด>านการให>บริการ ( x = 4.193 , S.D. = 
0.504) อยูCในระดับมาก และด>านท่ีมีคะแนนน>อยท่ีสุดคือด>านการบริการของพนักงาน ( x = 4.007 , 
S.D. = 0.570) อยูCในระดับมาก 
 
ผลผลการทดสอบสมมุติฐาน  

พบวCาปsจจัยท่ีมีผลตCอการใช>บริการร>านสะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบาง
มด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร 

-เพศตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือกซื้อสินค>าในร>านสะดวก
ซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครแตกตCางกันอยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

-อายุตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือกซื้อสินค>าในร>านสะดวก
ซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร แตกตCางกันในด>าน
ชCองทางการจัดจําหนCาย ด>านการสCงเสริมการตลาด ด>านบุคลากร ด>านลักษณะทางกายภาพ และด>าน
กระบวนการให>บริการ แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-การศึกษาตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือกซื้อสินค>าในร>าน
สะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครแตกตCางกันในด>าน
ชCองทางการจัดจําหนCาย ด>านการสCงเสริมการตลาด ด>านสภาพแวดล>อม ด>านกระบวนการให>บริการ
และด>านบุคคลากร แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-อาชีพตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือกซื้อสินค>าในร>าน
สะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครแตกตCางกันอยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05  

-รายได>ตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือกซื้อสินค>าในร>าน
สะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครแตกตCางกันในด>าน
ชCองทางการจัดจําหนCาย ด>านสภาพแวดล>อม ด>านกระบวนการให>บริการและด>านบุคคลากรท่ีแตกตCาง
กันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-สถานภาพตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือกซื้อสินค>าในร>าน
สะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครแตกตCางกันในด>าน
ผลิตภัณฑ&แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-จํานวนสมาชิกในครัวเรือนตCางกันมีพฤติกรรมตCอสCวนผสมทางการตลาด 7 Ps ในการเลือก
ซื้อสินค>าในร>านสะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร
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แตกตCางกันในด>านชCองทางการจัดจําหนCาย ด>านการราคา ด>านสภาพแวดล>อม และด>านบุคคลากร
แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ปsจจัยท่ีมีผลตCอการใช>บริการร>านสะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด 
เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูCในระดับดีมากในทุกด>าน ดังเชCนคCาเฉลี่ยและสCวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานปsจจัยท่ีมีผลตCอการใช>บริการ ร>านสะดวกซื้อ Big C mini สาขา วัดโพธ์ิทอง แขวงบางมด 
เขตทุCงครุ กรุงเทพมหานคร โดยรวมจําแนกรายด>านพบวCามีคCาเฉลี่ยรวมทุกด>าน ( x = 4.21 , S.D. = 
0.664) ซึ่งอยูCในระดับ มาก ด>านท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด>านราคา อธิบายได>ดังน้ีข>อท่ีคCาเฉลี่ยมากสุด
คือมีป}ายแจ>งบอกราคาชัดเจน,มีป}ายแสดงวันหมดอายุเดCนชัดมีการกําหนดราคาอยCางเหมาะสม มีการ
กําหนดราคาอยCางเหมาะสม และมีป}ายฉลากการค>า,ตราสินค>า ไมCชํารุดฉีกขาด ซึ่งตรงกับคํากลCาวของ 
( กมลรัตน& สัตยาพิมล , 2552 กลCาวคือ โดยเร่ิมต้ังแตCการค>นหาสินค>าและการบริการน้ันๆไปจนถึง
ประเมินผลจากการใช>สอย โดยเร่ิมจากท่ีผู>บริโภคน้ันมองเห็นป}ายราคาได>อยCางชัดเจน ทําให>
กระบวนการตัดสินใจซื้อทํางานรวดเร็วมากข้ึน ) รองลงมาคือด>านชCองทางการจัดจําหนCายท่ีเป�ด
ให>บริการ 24 ช่ัวโมง ซึ่งมีความคล>ายกับหลักของ ( ฉัตรยาภร เสมอใจ ,2550) หลัก 6Ws 1H หน่ึงใน 
6Ws คือ WHERE ชCองทางในการซื้อชCองทางท่ีลูกค>าใช>ในการหาข>อมูลกCอนการตัดสินใจซื้อ เชCน ซื้อ
ผCานเว็บไซต& ซื้อท่ีตลาดขายสินค>าเฉพาะ หรือห>างสรรพสินค>า หรือพูดงCายๆก็คือการสถานท่ี ก็จะทํา
ให>คุณสามารถกําหนดกลยุทธ&ด>านการจัดจําหนCายและนําผลิตภัณฑ&หรือสินค>าไปสูCแหลCงตลาดได>อยCาง
มีประสิทธิภาพ) ด>านสCงเสริมการตลาด จะเห็นได>วCาลูกค>าสCวนใหญCพึงพอใจท่ีมีสินค>าและการบริการท่ี
หลากหลายเปBนท่ียอมรับ เม่ือเดินเข>าไปร>านสะดวกซื้อ Big C mini แล>วไมCวCาต>องการจะซื้ออะไรใน
ร>านสะดวกซื้อ Big C mini มีให>บริการทุกอยCางไมCวCาจะเปBนสินค>าหรือบริการตCางๆและร>านสะดวกซื้อ 
Big C mini มีบริการเปBนท่ียอมรับเพราะวCาเม่ือผู>ใช>บริการต>องการสินค>าอะไรก็แล>วแตCสCวนใหญCก็จะ
นึกถึงร>านสะดวกซื้อ Big C mini เพราะสะดวก คุ>ม ใกล>บ>าน พร>อมกับมีสาขามากมาย  
 
ข อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 

1.สิ่งท่ีควรจะเร่ิมต>นคิด คือ เร่ืองท่ีจะทํากCอน รCางไว>เปBนกรอบไว>กCอนครCาวๆ ซึ่งอาจจะมี
หลายๆ ความสนใจก็ได> ดูอะไรท่ีเปBนอนาคตท่ีจะสามารถนําไปพัฒนาตCอได> เวลา 

2.ควรม่ีจะมีการวางแผนการทํางานอยCางเปBนระบบ มีการแบCงหน>าท่ีท่ีต>องรับผิดชอบกัน 
และมีการกําหนดเวลา เพ่ือให>รับรู>ถึงความคืบหน>าในการทํางาน 

3.การรCวมประชุมปรึกษากันภายในกลุCม เพ่ือให>ทราบถึงปsญหาและอุปสรรค& และชCวยกัน
คิดหาทางออกของปsญหาท่ีเกิดข้ึน  
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พฤติกรรมลกูค าในการเลือกซ้ือสินค าของร านสะดวกซ้ือ  
จิฟฟP� สาขา กรุงเทพ - บางแค (วงแหวน) 

Customer behavior in the selection of products for convenience stores 
Jiffy, Bangkok - Bang Khae (Ring) 

  
มานะ วิวัฒนศักด์ิ 

สาขาการจัดการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ือง “ พฤติกรรมลูกค>าในการเลือกซื้อสินค>าของร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ 
- บางแค ( วงแหวน )” มีวัตถุประสงค& เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู>บริโภคในการเลือกซื้อสินค>า และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมผู>บริโภคในการเลือกซื้อสินค>าของร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค 
( วงแหวน )โดยใช>แบบสอบถาม เปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูลจากลูกค>าท่ีใช>บริการ ซึ่งเลือก

โดยวิธีเจาะจงจํานวน 200 คนโดยสถิติท่ีใช> คCาร>อยละ คะแนนเฉลี่ย ( ) และสCวนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใช>ทดสอบ F-test  
 ผลการทดสอบ ปsจจัยสCวนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู>บริโภค โดย F-test พบวCา 
จุดประสงค&ในการใช>บริการ กับ ปsจจัยด>านบุคลากร เหตุผลท่ีใช>บริการและชCวงเวลาในการใช>บริการกับ
ปsจจัยด>านกระบวนการ เหตุผลท่ีใช>บริการกับปsจจัยด>านราคา ชCวงเวลาในการใช>บริการและพฤติกรรม
การใช>บริการกับปsจจัยด>านสถานท่ี แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01, 0.05 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ลูกค>า, ร>านสะดวกซื้อ 

 
Abstract 

 Research on "Customer behavior in the selection of products for convenience 
stores Jiffy, Bangkok - Bang Khae (Ring)" has a purpose. To study consumer behavior in 
the purchase of products And compare consumer behavior in the purchase of products 
of convenience stores Jiffy Bangkok-Bang Khae (Ring) By using a questionnaire Is a tool to 
collect information from customers using the service Which was selected by a specific 

method, 200 people, with statistics using the percentage, the average score (x ̅) and the 
standard deviation (S.D) statistics used to test the F-test 
 Test result the marketing mix Consumer behavior Found that the purpose of 
the service. The human factor the reason of service and time of service. With the 
process why use the price factor. The period 0f service and service behavior to 
factors place. The difference was statistically significant at 0.01, 0.05   
Keywords: behavior , Customers, Convenience stores 
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บทนํา 
สมัยกCอนร>านค>าน้ันเปBนร>านค>าเล็ก ๆ อาจจะมีของขายน>อยหรือจัดร>านแบบงCาย ๆ เชCน ร>าน

ขายของชําตามบ>านหรือตามถนนอาจมีสิค>าแคCจําเปBนตCอผู>บริโภค ร>านอาจจะตกแตCงแบบเรียบงCายไมC
หรูหราเพ่ืองCายตCอการสะดวกซื้อขาย สCวนพนักงานขายน้ันเม่ือกCอนเจ>าของร>านอาจจะเปBนพนักงาน
ขายเองแตCปsจจุบันอาจจะมีพนักงานขายหรือท่ีเรียกวCาลูกน>องทําหน>าท่ีขายให>เอง ตCอมาร>านค>าปลีกมี
การพัฒนา ทําให>เกิดเปBนร>านค>าปลีกประเภทคอนวิเนียนสโตร&หรือท่ีมีความหมายวCา “ร>านสะดวก
ซื้อ” ในนามของ “ จิฟฟO  ” ซึ่งปsจจุบันเปBนร>านค>าสมัยใหมC มีการเป�ดทําการหลายสาขา  

จิฟฟO เป�ดดําเนินการในประเทศไทยต้ังแตCปO พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท เจ็ท จิฟฟO  ช็อปส& จํากัด 
พร>อมกับสถานีบริการนํ้ามันเจ็ทในปOเดียวกับ ในนามบริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จํากัด ด>วยเงิน
ลงทุนกวCา 5 พันล>านบาท เพ่ือเป�ดสถานีบริการนํ้ามันเจ็ท และร>านสะดวกซื้อจิฟฟO ในสถานีบริการ
นํ้ามัน และเป�ดสถานีบริการนํ้ามันและร>านสะดวกซื้อแหCงแรกในปO พ.ศ. 2536 โดยในขณะน้ันสถานี
บริการนํ้ามันเจ็ทเปBนสถานีบริการนํ้ามันท่ีได>รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะนักทCองเท่ียวและ
ครอบครัวคนรุCนใหมC เน่ืองจากสถานีบริการท่ีใหญCมากบนพ้ืนท่ี 3-5 ไรC การตกแตCงปs¨มและร>านค>าท่ีดู
สดใส สนุกสนาน ห>องนํ้าสะอาด มีการทําความสะอาดทุก 15 นาที ท่ีดึงดูดให>ลูกค>าขับรถมาเข>าใช>
บริการ  

จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) ต้ังอยูCบสถานท่ี 14/2 หมูC 10 เขต บางแค แขวง 
บางไผC 10160 “ มีกลยุทธ&สําคัญท่ีเน>นบริการแบบอบอุCนและเปBนกันเอง โดยหยิบยกเอาวัฒนธรรม
ไทยในการไหว>และคํากลCาวทักทาย "สวัสดี" เป�ดการขายและป�ดการขายด>วยการ "ขอบคุณ" ทุกคร้ัง 

จากการวิจัยค>นพบวCา จิฟฟO  ได>มีบทบาทมากข้ึนในการครองใจกลุCมนักผู>บริโภค ท่ีสามารถเข>า
มาทดแทนร>านขายของชําหรือร>านโชว&หCวย โดยจะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค>าของผู>บริโภค
ในจิฟฟO  รวมท้ังการศึกษาถึงเพศและอายุของผู>บริโภค โดยการเปรียบเทียบเพศชายและเพศหญิงและ
อายุของผู>บริโภค จะทําให>สามารถนําข>อมูลท่ีได>จากการวิจัยนําไปใช>เปBนประโยชน&แกCผู>ประกอบการ
ทางร>านค>าปลีก ซึ่งสามารนําข>อมูลท่ีได>จากการวิจัยไปปรับเปลี่ยนพัฒนาการขายได> 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู>บริโภคในการเลือกซื้อสินค>าร>านสะดวกซื้อจิฟฟO  สาขา 
กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผู>บริโภคการเลือกซื้อสินค>าร>านสะดวกซื้อจิฟฟO  สาขา กรุงเทพ 
- บางแค ( วงแหวน ) 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด>านประชากร 
 ประชากร หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีใช>บริการซื้อสินค>าในร>านสะดวกซื้อจิฟฟO  สาขา กรุงเทพ 

- บางแค ( วงแหวน )  
2. ขอบเขตด>านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุCงหมาย คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค>าใน ร>าน

สะดวกซื้อจิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน )  
3. ขอบเขตด>านเวลา 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ทําการวิจัยและเก็บข>อมูลในชCวงระยะเวลา สิงหาคม – ธันวาคม 2561 
 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได รับ 
 1. ทําให>ได>ข>อมูลปsจจุบันเก่ียวกับพฤติกรรมลูกค>าในการเลือกซื้อของร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  
สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน )  
 2. ทําให>ได>ข>อมูลด>านความคิดเห็นของลูกค>าร>านสะดวกซื้อจิฟฟO  สาขา กรุงเทพ – บางแค ( 
วงแหวน )  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลวิเคราะห&คําถามเก่ียวกับการใช>ปsจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการใช>
บริการร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) พบวCา ปsจจัยสCวนประสมทาง
การตลาด 4P’s ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจใช>บริการร>านสะดวกซื้อจิฟฟO   สาขา กรุงเทพ - บางแค  

( วงแหวน ) มีโดยภาพรวม( = 4.29, S.D = 0.71)ซึ่งอยูCในระดับมากเม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน ด>าน

ผลิตภัณฑ&เปBนด>านท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( = 4.38, S.D = 0.64)ซึ่งอยูCในระดับมาก รองลงมาได>แกC 

ตัวแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปSจจัยส�วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได> 

ปSจจัยส�วนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ& 
- ราคา 
- การสCงเสริมทางการตลาด 

- ชCองทางการจัดจําหนCาย 
 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
137 

 

ด>านการสCงเสริมการขาย ( = 4.34, S.D = 0.72)ซึ่งอยูCในระดับมาก ด>านชCองทางการจัดจําหนCาย 

( = 4.24, S.D = 0.72)ซึ่งอยูCในระดับมาก ตํ่าท่ีสุดคือ ด>านราคา( = 3.75, S.D = 0.83) ซึ่งอยูCใน
ระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลวิเคราะห&คําถามเก่ียวกับการใช>ปsจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการ ใช>
บริการ ร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) พบวCาปsจจัยสCวนประสมทาง
การตลาด 4P’s ได>พบวCามีความสําคัญอยูCในระดับมากตCอพฤติกรรมการใช>บริการร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  
สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) ดังเชCน ด>านการสCงเสริมการขาย เปBนด>านท่ีมีคCาเฉลี่มากท่ีสุด 
รองลงมาได>แกC ด>านราคา และด>านชCองทางการจัดจําหนCาย สอดคล>องกับงานวิจัย อภิญญา เขมวรา
ภรณ& (2552) ศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต&ฮอนด>าของลูกค>า บริษัท เคพี. 
ฮอนด>า จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวCาปsจจัยสCวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการ
ตัดสินใจซื้อจักรยานยนต&ฮอนด>าลูกค>าบริษัทเค.พี.ฮอนด>าจํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี
คCาใช>จCายเฉลี่ยเปBนอันดับหน่ึงคือ ด>านผลิตภัณฑ& รองลงมาเปBนปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย 
ด>านราคา และด>านสCงเสริมการขาย ตามลําดับ 

ด>านผลิตภัณฑ& มีความสําคัญอยูCในระดับมากตCอพฤติกรรมการใช>บริการร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  
สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) พบวCากลุCมตัวอยCางให>ความสําคัญกับสินค>าท่ีมีสินค>าให>เลือก
หลากหลาย, และมีสินค>าท่ีจัดเปBนระเบียบหมวดหมูCให>ลูกค>าหาสินค>าได>งCายย่ิงข้ึนซึ้งสอดคล>องกับ
งานวิจัย อภิญญา เขมวราภรณ& (2552) ศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต&
ฮอนด>า ของลูกค>า บริษัท เคพี. ฮอนด>า จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวCาด>านผลิตภัณฑ&มี 
คCาเฉลี่ยรวมอยูCในระดับมาก โดยปsจจัยมีคCาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยูCในระดับมาก ได>แกC รถจักยานยนต& 
ฮอนด>ามีช่ือเสียงและเปBนท่ีรู>จัก 

ด>านราคา มีความสําคัญอยูCในระดับมากตCอพฤติกรรมการใช>บริการ ร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  
สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) โดยพบวCากลุCมตัวอยCางให>ความสําคัญกับการการท่ีมีหลากหลาย
ราคาให>เลือกตามประเภทของสินค>า และมีป}ายราคาบอกชัดเจน สอดคล>องกับงานวิจัย กฤตติกร 
เหลืองหิรัญ (2553) ศึกษา เร่ืองพฤติกรรมในการเลือกใช>บริการร>านไอศกรีมของผู>บริโภค กรณีศึกษา 
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร& มหาวิทยาลัยเชียงใหมC ผลการศึกษาพบวCา การลดราคาและบัตรสCวนลด 
รสชาติไอศกรีมท่ีผู>บริโภคนิยมสั่งมากท่ีสุด 

ด>านการชCองทางการจัดจําหนCาย มีความสําคัญอยูCในระดับมากตCอพฤติกรรมการใช>บริการ
ร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) โดยพบวCากลุCมตัวอยCางให>ความสําคัญกับ 
การท่ีร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) ทราบถึงความต>องการของลูกค>าได>ดี 
และการจัดหมวดหมูCของสินค>าภายในร>าน สอดคล>องกับงานวิจัย สาวารส ย้ิมเจริญ (2552) ได>ศึกษา
สCวนประสมทางการตลาด (4P's) ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจใช>บริการร>านสะดวกซื้อของผู>บริโภคในเขต
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อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราผลการศึกษาวิจัยพบวCา ปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCายผู>บริโภคให>
ความสําคัญเร่ืองการเป�ดให>บริการ 24 ช่ัวโมง 

ด>านการสCงเสริมการขาย สําคัญอยูCในระดับมากตCอพฤติกรรมการใช>บริการ ร>านสะดวกซื้อ 
จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) โดยพบวCากลุCมตัวอยCางให>ความสําคัญกับ การมีสCวนลด 
ของแถมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและการโฆษณาผCานสื่อในชCองทางตCางๆ สอดคล>องกับงานวิจัย รุCงอรุณ 
ศรธนู (2553) ได>ศึกษาวิจัยด>านประชากรศาสตร&ท่ีสCงผลตCอสCวนผสมทางการตลาดผู>ซื้อรองเท>าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวCา ด>านการสCงเสริมทางการตลาด  
โดยมีข>อมูลท่ีสําคัญ ดังน้ี  

1) มีสินค>าตัวอยCางให>ทดลองสวมใสC  
2) รับประกันความพอใจสามารถเปลี่ยนสินค>าได>ในเวลาท่ีกําหนด 
3) มีสCวนลดราคาเม่ือสินค>าจํานวนมาก  
4)มีการแถมสินค>าเม่ือซื้อสินค>าจํานวนมาก  

 
ข อเสนอแนะ 

ข>อเสนอแนะท่ีได>จากงานวิจัยคร้ังน้ี 
1.ด>านผลิตภัณฑ& จากการศึกษาวิจัยพบวCา ร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค  

( วงแหวน ) มุCงเน>นตอบโจทย&ความต>องการของลูกค>าด>วยสินค>าท่ีดีและบริการท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือ
ตอบสนองความต>องการของลูกค>ามากย่ิงข้ึน ผู>ประกอบการควรมีผลิตภัณฑ&ท่ีมีความทันสมัยมากกวCา
น้ี และราคาสินค>าต>องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ& เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู>บริโภค  

2.ด>านราคา จากการศึกษาพบวCา ผู>บริโภคให>ความสําคัญกับราคาสินค>าของร>านสะดวกซื้อ 
จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ - บางแค ( วงแหวน ) เหมาะสมกับภาพลักษณ&ของร>านและเปBนท่ียอมรับของ
บุคคลท่ัวไปดังน้ันผู>ประกอบการควรท่ีต้ังราคาให>เหมาะสมกับภาพลักษณ&ของร>านควบคูCกันไป สินค>า
ต>องไมCถูกไปหรือแพงเกินไป ราคาจะต>องเหมาะสมกับคุณคCาของสินค>าหรือบริการท่ีมีให> ถ>าราคาสูง
เกินกวCาคุณภาพสินค>าไมCสามารถจับต>องได>ผู>บริโภคก็จะไมCสามาถบริโภคผลิตภัณฑ&น่ันๆได> 

3.ด>านชCองทางการจัดจําหนCาย ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของชCองทางการจัดจําหนCายให>
ผู>บริโภคเกิดความสะดวกและสามารถเข>าถึงผลิตภัณฑ& เชCนการแนะนําสินค>าตCางๆโดยการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ&ท่ีดีมีคุณภาพ การโฆษณาตามสื่อตCางๆ เชCนการแจกใบปลิวโปรโมช่ันตCางๆในแตCละเดือน
ให>แกCผู>บริโภคท่ีไปใช>บริการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขายสินค>าได>มากย่ิงข้ึน 
4.ด>านการสCงเสริมการขาย ควรให>ความสําคัญในเร่ืองการบริการ เน่ืองจากพนักงานในร>านมีอยูCภายใน
ร>านน>อยเกินไป เวลามีลูกค>าหลาย ๆ ทCานมาชําระสินค>า ต>องยืนตCอแถวเพ่ือชําระสินค>านาน
พอสมควร เพราะพนักงานร>านมีไมCเพียงพอตCอการใช>บริการของผู>บริโภค พนักงานร>านบางคนซักสี
หน>าไมCพอใจ ทําหน>าบ่ึงตึงใสCผู>บริโภค พูดคุยกันในระหวCางให>บริการผู>บริโภค 
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ข อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะในร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  สาขา กรุงเทพ 

- บางแค (วงแหวน ) เทCาน้ัน ดังน้ันควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให>กว>างข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาลงลึกในรายระเอียด เก่ียวกับทัศนคติ คCานิยม แนวคิด ท่ีมีผลตCอผู>บริโภค

ในการตัดสินใจบริโภคสินค>าในร>านสะดวกซื้อ จิฟฟO  ซึ่งจะทําให>เกิดการศึกษาในเชิงลึกมากกวCาและยัง
สามารถนําไปพัฒนาเปBนแผนการตลาดของร>านสะดวกซื้อจิฟฟO  ได>  
  

บรรณานุกรม 
กฤตติกร เหลืองหิรัญ (2553).ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกใช บริการร านไอศกรีมของผู บริโภค 

กรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�.มหาวิยาลัยเชียงใหมC. 
กัลยา วานิชย&บัญชา. (2459) พิมพ&คร้ังท่ี 8. กรุงเทพ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร&และการบัญชี 

 จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย  
กาญจนา ทับทิมทอง. (2551). ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค�การ

บริหารส�วน ตําบลวังน อย อําเภอวังน อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วิทยานิพนธ&ปริญญา
รัฐศาสตร&มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประสานศาสตร&พระนครศรีอยุธยา:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 

จารุวรรณ ศรบรรจง. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการสาธารณะขององค�การ
บริหารส�วนตําบล ดอนปรู อําเภอศรีประจันต� จังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานการศึกษาอิสระ
รัฐประศาสนศาสตร&มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท>องถ่ิน, วิทยาลัยการปกครองท>องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน. 

รุCงอรุณ ศรธนู(2553). ศึกษาวิจัยด านประชากรศาสตร�ท่ีส�งผลต�อส�วนผสมทางการตลาดผู ซ้ือ
 รองเท าในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

วรวุฒิ สิงห&นิล.(2551)ความพึงพอใจของประชาชนต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลกองนางอําเภอท�าบ�อ จังหวัดหนองคาย. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน&และคณะ.(2552). การบริหารตลาดยุคใหม� ฉบับปรับปรุงใหม�. กรุงเทพฯ:ธรรมสาร.  
ศิวารัตน& ณ ปทุม และคณะ. (2550). พฤติกรรมผู บริโภคช้ันสูง. กรุงเทพฯ : โอเช่ียน บุค มาร&ท. 
ศุภร เสรีรัตน&. (2550). พฤติกรรมผู บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.อาร& บิซิเนสเพรส. 
สาวารส ยิ้มเจริญ (2552). ส�วนประสมทางการตลาด (4P's) ที่มีผลต�อการตัดสินใจใช บริการ

ร านสะดวกซื ้อของผู  บร ิโภคในเขตอําเภอเม ือง จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา .[ออนไลน &].  
เข>าถึงได>จาก http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1276
 (วันท่ีค>นข>อมูล 25 กันยายน 2559). 

สุคนธ&ธาร สุรเดชพิภพ.(2549). ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยในการท�องเท่ียว เมือง
 ประวัติศาสตร�เชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. มหาลัยเชียงใหมC. 



140 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

สุจิราพร วานะ. (2552). ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค�การบริหาร
 ส�วนตําบล กรณีศึกษาเฉพาะองค�การบริหารส�วนตําบลเกษม อําเภอตระการพืช จังหวัด
อุบลราชธานี .วิทยานิพนธ&ป ริญญา รัฐศาสตร&มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน&
 ศาสตร&: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สุดาพร กุณฑลบุตร. (2552). หลักการตลาด(สมัยใหม�). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ&แหCงจุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย.สุทามาศ จันทรถาวร. (2556). ปSจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีส�งผลต�อการ
ตัดสนใจเลือกซ้ือ สินค าบน  Face book ของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ�บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต. 

สุนันทา ทวีผล. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให บริการด านให ค าปรึกษาแนะน า
 ปSญหาด านกฎหมายของสํานักงานอัยการพิเศษฝ�ายช�วยเหลือทางกฎหมาย3(สคช.). 
ปsญหา พิเศษรัฐประศาสนศาสตร&มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป. 

สุรสิฐ อินต�ะ. (2551). ศึกษาความสัมพันธ�ของการสือ่สารทางการตลาดกับพฤติกรรมการท�องเท่ียว
 ในอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน . ปริญญานิพนธ&บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาบริหารธุรกิจ,วิทยาลัยพาณิชยศาสตร&มหาวิทยาลัยบูรพา.  

อดุลย& จาตุรงคกุล. พิมพลักษณ&(2543). กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู บริโภค.กรุงเทพฯ โรงพิมพ&
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&. 

อภิญญา เขมวราภรณ&.(2552). ศึกษาปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต�ฮอนด า
 ของลูกค า บริษัท เค.พี.ฮอนด า จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, ศิลปะศาสตร&
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.กรุงเทพฯ : มหาลัยศิลปากร 

แหลCงข>อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส&. 
Beianger.keylawrimore. (2005).consumer buying behavior and decision Making.online 
Chun-chao Liao.( 2 0 0 4 ) A Study on the Relationship among marketing mix 

Element,Brand Equity,and customer Liftime Value. (online) 
Hoyer,W.D.,&macinnis.D.J. (2010). consumer behavior (5thed).ohio: south-westerncengage 

learning 
Kotler,Phillip.(2000 ) Macketingmanagement.the millennium edition. New Jergry : 

Prentice-Hall 
Schiffman and kanuk,(1987). http://thwikipcdia.org/wiki / พฤติกรรมผู>บริโภค. 
Sektione.(2005).A context Analysis of customesatisfactionin services. (online) 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
141 

 

ปSจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกซ้ือเบเกอรี่ร าน Bake A Wish  
สาขา สุขสวสัดิ์ 19 (ซอย วัดบางปะกอก) 

Factors affecting the selection of Bake A Wish bakery,  
Suksawat 19 branch ( Soi Wat Bang Pakok ) 

 
มานะ วิวัฒนศักด์ิ 

 สาขาวิชการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยเลCมน้ีมีวัตถุประสงค& เพ่ือท่ีจะศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีร>าน Bake 
A Wish สาขา สุขสวัสด์ิ 19 ( ซอย วัดบางปะกอก ) และเพ่ือเปBนแนวทางประกอบในการการดําเนิน
ธุรกิจเบเกอร่ี การวิจัยในคร้ังน้ีเปBนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช>แบบสอบถามเปBนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข>อมูล ทําการทดสอบความตรงของเน้ือหาและความนCาเช่ือถือได>ระดับความเช่ือม่ัน 0.968 
แบบสอบถามจํานวน 200 คน นํามาวิเคราะห&ด>วยข>อมูลเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด>วย คCาความถ่ี คCา
ร>อยละ คCาเฉลี่ย และคCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยพบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีอายุระหวCาง 21 – 30 ปO 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ>างหรือพนักงานบริษัท และมีรายได>สCวนบุคคลตCอเดือน
ระหวCาง 10,001 – 20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวCา ปsจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธ&กันใน
เชิงบวกอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมีผลตCอการตัดสินใจซื้อ  เบเกอร่ีร>าน Bake A Wish 
สาขา สุขสวัสด์ิ 19 ( ซอย วัดบางปะกอก ) 
คําสําคัญ: ปsจจัย, เบเกอร่ี, เลือกซื้อ 
 

Abstract 
 This research aims In order to study the factors that influence the decision to 
buy a bakery shop Bake A Wish, Suksawat 19 branch ( Soi Wat Bang Pakok ). And to 
guide enterprises in the bakery business. The research is a quantitative 
research. Questionnaires were used to collect data. Test the validity and reliability of 
meat For a confidence level of 0.968 at 200 questionnaires were analyzed with 
descriptive information.Consisting of frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The hypothesis tested by analysis. 
 The research found that Most respondents were female. Between the ages of 
21-30 years of undergraduate study. A professional company employees And 
personal income per month between 10,001 - 20,000 baht test that hypothesis. All 
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factors were correlated positively significant at 0.05 and influence purchasing 
decisions Bakery Bake A Wish, Suksawat 19 branch ( Soi Wat Bang Pakok ) 
Keywords: factor, Bakery, choose to buy 
 
บทนํา 

ในสภาวการณ&ของสังคมท่ีเรCงรีบและมีการแขCงขันสูงในปsจจุบัน เวลาเปBนสิ่งสําคัญท่ีทําให>การ
ดําเนินกิจกรรมในชีวิตเปBนไปได>อยCางราบร่ืน การจัดการเวลาให>ทันตCอสถานการณ& ได>ถูกนํามาปรับใช>
ในพฤติกรรมด>านตCางๆ รวมถึงด>านการรับประทานอาหารด>วย ในขณะท่ีอาหารมีให>เลือกรับประทาน
อยCางหลากหลาย เบเกอร่ีก็เปBนอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภคเปBนอาหารหลักมากย่ิงข้ึน ( สถานบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอม,2548) เน่ืองจากรับประทานได>อยCางสะดวกในชCวงเวลาท่ี
เรCงรีบหรือในสถานท่ีท่ีถูกจํากัดด>วยเวลาสอดคล>องกับข>อมูลของ Euromonitor International 
(2010) ท่ีได>ทําการศึกษาถึงตลาดค>าปลีกธุรกิจเบเกอร่ีของประเทศไทย และพบวCามูลคCาของการค>า
ปลีกในธุรกิจเบเกอร่ีในประเทศไทยปO 2552 มีมูลคCาสูงถึง 19,090 ล>านบาท มีการขยายตัวอยCาง
ตCอเน่ืองต้ังแตCปO2547 – 2552 ด>วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร>อยละ 6.03 ตCอปOประเภทเบเกอร่ีท่ีมีการ
ผลิต เพ่ือจําหนCายในประเทศมากท่ีสุด คือ ขนมปsง ในปO 2552 มีมูลคCาตลาด 7,797 ล>านบาท หรือคิด
เปBนสัดสCวนร>อยละ 40.84 ของมูลคCาตลาดขนมเบอเกอร่ีท้ังหมด รองลงมาได>แกCบิสกิต มีมูลคCาตลาด 
4,734 ล>านบาท คิดเปBนสัดสCวนร>อยละ 24.08 สCวนเพสทรีมีมูลคCาตลาด 3,616 ล>านบาท คิดเปBน
สัดสCวนร>อยละ 18.94 และขนมเค>กมีมูลคCาตลาด 2,944 ล>านบาท คิดเปBนสัดสCวนร>อยละ 15.42 
ตามลําดับ (Euromonitor International ,2010 อ>างใน กนิษฐ&กานต& พรหมราษฎร&,2556, หน>า 61) 
 ด>วยความนิยมดังกลCาว ทําให>ธุรกิจเบเกอร่ีมีการขยายตัวและแขCงขันสูงข้ึนเปBนอยCางมาก
ผู>ประกอบการตCางปรับใช>กลยุทธ&ตามปsจจัยท่ีมีผลตCอการเลือกซื้ออยCางมากมาย เพ่ือแยCงชิงสCวนแบCงทาง
การตลาดซึ่ง กนิษฐ&กานต& พรหมราษฎร& (2556) ได>อธิบายวCา การท่ีธุรกิจเบเกอร่ีจะอยูCรอดได>หรือไมCน้ัน
ผู>ประกอบจะต>องสร>างตราสินค>าและบริการให>เปBนท่ีรู>จักของผู>บริโภคให>ถูกต>องตามกลุCมเป}าหมายให>
สามารถจดจําและผลิตภัณฑ&สินค>าท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีแตกตCางจากคูCแขCงขัน โอกาสท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจน้ีจะต>องมีผลิตภัณฑ&ท่ีโดดเดCนในสายตาผู>บริโภค และรักษาคุณภาพให>
สมํ่าเสมอรวมท้ังต>องปรับปรุงรูปแบบสินค>าให>สอดคล>องกับพฤติกรรมผู>บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
สร>างความพึงพอใจสูงสุดและให>กลับมาใช>บริการอีกคร้ัง (กนิษฐ&กานต& พรหมราษฎร&, 2556) 

ร>านเบเกอร่ี ( Bake A Wish) เปBนร>านเค>กนCารัก ๆ สไตล&การตกตCางแบบอบอุCนเหมาะสําหรับ
การสร>างสรรค&พบปะเพ่ือน หรือเหมาะสําหรับการพักผCอนในยามวCางของครอบครัว แม>กระท้ังในการ
คิดงานหรืออCานหนังสือ ก็สามารถเดินเข>ามาหามุมสงบในท่ีน้ีได>อีกเชCนกัน เปBนอีกร>านท่ีรองรับ
ชCวงเวลาได>อยCางสมบูรณ&แบบกับบรรยากาศ ท่ีเปBนเอกลักษณ&ให>ความสงบ ท้ังยังพร>อมด>วยเมนูตCาง ๆ 
มากมายท่ีรสชาติอรCอยถูกปาก 

ร>านเบเกอร่ี ( Bake A Wish ) คือธุรกิจร>านเบเกอร่ีท่ีเป�ดคร้ังแรกเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2545 บนถนนสุขสวัสด์ิ กCอนจะขยับขยายสาขามากมายอยCางเชCนในปsจจุบันใช>การตกแตCงร>านใน
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สไตล& Modern Japanese ให>บรรยากาศอบอุCนนCาน่ัง สินค>าในร>านเปBนเบเกอร่ีแบบโฮมเมดสไตล&
ญี่ปุ�น สร>างสรรค&อยCางพิถีพิถันทุกข้ันตอน ทําสดแบบวันตCอวัน ไมCมีการใช>วัตถุกันเสีย ท้ังยังคัดสรร
วัตถุดิบคุณภาพ รสชาติของเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish ซึ่งเปBนสูตรเฉพาะของร>าน เน>นแป}งท่ีนุCม
และรสชาติท่ีไมCหวานเลี่ยน ด>วยประสบการณ&ท่ียาวนานกวCา 14 ปO ทําให>มีความเช่ียวชาญในเร่ือง
ของเบเกอร่ีซึ่งท่ีโดดเดCน สูตรเฉพาะของร>านเปBนท่ียอมรับในกลุCมลูกค>า สCงผลให>ธุรกิจเติบโตอยCาง
ตCอเน่ือง ปsจจุบันมีสาขามากมายกระจายตัวอยูCทั่วกรุงเทพฯ 

ร>านเบเกอร่ี ( Bake A Wish ) นับเปBนอีกหน่ึงธุรกิจร>านเบเกอร่ีท่ีมีความโดดเดCน ด>วยบริการ
ระดับคุณภาพท่ีตอบโจทย&ลูกค>าได>ทุกสCวน ท้ังในเร่ืองของอาหารและบรรยากาศร>าน ลงตัวกับ
พฤติกรรมลูกค>าท่ีช่ืนชอบในการน่ังทานเบเกอร่ีตามร>านนCารักๆ ลงตัวกับทุกการพักผCอนและการมี
ตต้ิงด>วยบรรยากาศท่ีสรรค&สร>างข้ึนภายใต>สไตล& Modern Japanese ให>ความนCารักอบอุCน แตCยังคง
ความทันสมัยสไตล&ญี่ปุ�น จนกลายเปBนท่ีนิยมของลูกค>าท่ีทําให>ธุรกิจมีการเติบโตอยCางตCอเน่ือง 

จากเหตุผลดังกลCาวผู> วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทางด>านลักษณะประชากรศาสตร&
ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการเป�ดรับขCาวสารท่ีสCงผลตCอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบอเกอร่ีผู>บริโภค 
ฉะน้ันผลท่ีได>จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปBนประโยชน&เพ่ือนํามาใช>เปBนประโยชน&นําไปใช>เปBนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือตอบความต>องการของผู>บริโภคให>มากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงปsจจัยตCาง ๆ ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีร>าน ( Bake A Wish ) สาขา

สุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก ) 
2. เพ่ือสํารวจลักษณะของสCวนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และภาพลักษณ&

ตราสินค>าของร>านเบเกอร่ี ( Bake A Wish ) สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก ) 
3. เพ่ือวิเคราะห&ถึงสาเหตุท่ีลูกค>าให>ความสําคัญกับปsจจัยตCาง ๆ ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบ

เกอร่ีร>านเบเกอร่ี ( Bake A Wish ) สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก ) 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปSจจัยด านส�วนประสมทางการตลาด 

� ด>านผลิตภัณฑ& 
� ด>านราคา 

� ด>านชCองทางการจัดหนCาย 

� ด>านสCงเสริมการขาย 

การตดัสินใจซื�อเบเกอรี� ร้านเบอเกอรี�   
( Bake A Wish ) สาขาสุขสวสัดิ�  �� 

(ซอยวดับางปะกอก ) 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
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ขอบเขตของการวิจัย 
วิจัยเร่ืองปsจจัยท่ีมีผลตCอการเลือกซื้อเบเกอร่ีร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ19 (ซอยวัด

บางปะกอก )โดยท้ังน้ีสาระสําคัญในการดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
1.ประชากรท่ีใช>ศึกษาเปBนประชากรท่ีมาใช>บริการร>านเบเกอร่ีร>าน Bake A Wish สาขาสุข

สวัสด์ิ19 (ซอยวัดบางปะกอก ) 
2.ตัวอยCางท่ีใช>ศึกษามากจากการสุCมเลือกประชากรจํานวน 200 คน โดยใช>วิธีการสุCมแบบ 

Sample Random Sampling และตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&
ข>อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาได>แกC คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ>างอิง ท่ีใช>
ในการวิเคราะห&เร่ือง ปsจจัยใดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ19 
(ซอยวัดบางปะกอก ) 

3.ตัวแปรท่ีเก่ียวข>องกับการศึกษาประกอบด>วย ตัวแปรอิสระ คือ สCวนประสมทางการตลาด 
คุณภาพการบริการ และ ภาพลักษณ&ของตราสินค>า ตัวแปรตาม คือการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ื 

4.สถานท่ีศึกษาท่ีผู>วิจัยใช>เก็บรวบรวมข>อมูลคือร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ19 ( ซอย
วัดบางปะกอก ) 
 
ผลการวิจัย 
 ส�วนท่ี 1 ข อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการศึกษาข>อมูลท่ัวไป พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง อายุระหวCาง 
21 – 30 ปO มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพลูกจ>างหรือพนักงานบริษัท และมีรายได>สCวนบุคคล
ตCอเดือนระหวCาง 10,001 – 20,000 บาท 
 ส�วนท่ี 2 เป�นข อมูลเก่ียวกับปSจจัยด านส�วนประสมทางการตลาด 
 สรุปผลการศึกษาปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาด พบวCาผู>ตอบแบบสอบถามเห็นด>วย
เก่ียวกับปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีคุณคCาของทางอาหาร 
เปBนลําดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช>และท่ีต้ังของร>านค>า และปsจจัยยCอยเก่ียวกับราคา
ท่ีเหมาะสม เปBนลําดับสุดท>าย 
 ส�วนท่ี 3 เป�นข อมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
 สรุปผลการศึกษาคุณภาพการบริการ พบวCาผู>ตอบแบบสอบถามเห็นด>วยเก่ียวกับปsจจัยด>าน
คุณภาพการบริการโดยรวมในระดับมาก โดยให>ความสําคัญกับคุณภาพบริการท่ีมีความสุภาพ
อCอนโยน เปBนลําดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพบริการท่ีได>จากเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ลําดับตCอมาคือ 
คุณภาพบริการท่ีมีความถูกต>องแมCนยําและคุณภาพท่ีมีความคลCองแคลCวรวดเร็ว ขณะท่ีการชดเชยเม่ือ
มีความผิดพลาดในการให>บริการ มีความสําคัญเปBนลําดับสุดท>าย 
 ส�วนท่ี 4 เป�นข อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ�ตราสินค า 
 สรุปผลการศึกษาภาพลักษณ&ตราสินค>า พบวCาผู>ตอบแบบสอบถามเห็นด>วยเก่ียวกับปsจจัยด>าน
ภาพลักษณ&ตราสินค>าโดยรวมในระดับมาก โดยให>ความสําคัญกับภาพลักษณ&ตราสินค>าท่ีมีลักษณะ
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เดCนกวCาคูCแขCงขัน เปBนลําดับแรก รองลงมาคือ ภาพลักษณ&ตราสินค>าบCงบอกถึงรสนิยมของผู>บริโภคได> 
ลําดับถัดไปคือ ผู>บริโภคสามารถยอมรับราคาเบเกอร่ีท่ีสูงข้ึนเม่ือเบเกอร่ีมีภาพลักษณ&ตราสินค>าท่ีมี
คุณคCาสูงและความคุ>นเคยของตราสินค>าในตลาด ขณะท่ีภาพลักษณ&ตราสินค>าท่ีแข็งแกรCงแสดงให>เห็น
ถึงคุณคCาของเบเกอร่ี มีความสําคัญเปBนลําดับสุดท>าย 
 ส�วนท่ี 5 เป�นข อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีใน ร าน Bake A Wish สาขาสุข
สวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก ) 
 สรุปผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัด
บางปะกอก )พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด>วยกับปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ี 
โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยตัดสินใจเม่ือพิจารณาราคาของเบเกอร่ี เปBนลําดับแรก รองลงมาคือ 
ตัดสินใจซื้อเม่ือพิจารณาภาพลักษณ&ตราสินค>า ลําดับถัดไปคือ ตัดสินใจเม่ือพิจารณาคุณภาพและการ
สCงเสริมการตลาด ขณะท่ีชCองทางการจัดจําหนCาย มีความสําคัญเปBนลําดับสุดท>าย 
 ส�วนท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานพบวCา สCวนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และ
ภาพลักษณ&ตราสินค>า มีความสัมพันธ&กับการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 
19 ( ซอยวัดบางปะกอก )และพบวCา คุณภาพการบริการสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สCวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ&ตราสินค>า ตามลําดับ อยCางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวCา 
  1.ปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาดมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบอเกอร่ีในร>าน Bake A Wish 
สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก )   
  2.ปsจจัยด>านคุณภาพการบริการมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish สาขา
สุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก ) 
  3.ปsจจัยด>านภาพลักษณ&ตราสินค>ามีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish 
สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก ) 
 
อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมติฐานข>อท่ี 1 สรุปวCา ปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาดมผลตCอการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก )ผลดังกลCาวมีความ
สอดคล>องกับแนวคิดเร่ืองสCวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix ) ของดารา ทีปะปาล ( 2541 ) 
ซึ่งสามารถอธิบายได>วCาสCวนประสมทางการตลาด เปBนความพยายามของธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ
ต>องการของลูกค>า เพ่ือให>ลูกค>าได>รับความพอใจและเพ่ือให>ผลิตภัณฑ&ของบริษัทประสบผลสําเร็จ
เหนือคูCแขCงขันอันเปBนเป}าหมายสําคัญน้ัน นักการตลาดจําเปBนต>องใช>หลัก 4 Ps และนํามาพัฒนาให>
สอดคล>องเหมาะสมกับลูกค>ากลุCมเป}าหมาย นํามาประสมกันเปBนแผนชุดเพ่ือสร>างความพึงพอใจแกC
ลูกค>ามากท่ีสุด ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของนCารัก ตันเสีย& ( 2550 ) ท่ีทําการศึกษาถึงปsจจัยสCวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&เบเกอร่ีของผู>บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมC 
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ผลการวิจัยพบวCาปsจจัยด>านผลิตภัณฑ& ราคา การจัดจําหนCาย และ การสCงเสริมการตลาด สCงผลตCอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ&เบเกอร่ี เชCนเดียวกับงานวิจัยของ นะที มะธุผา ( 2553 ) ท่ีทําการศึกษาถึง
พฤติกรรมและปsจจัยสCวนประสมทาการตลาดท่ีสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อของผู>บริโภค กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ&เบเกอร่ี ฟsฟ แอนด& พาย ผลวการวิจัยพบวCา ปsจจัยด>านการผลิต ราคา ชCองทางการจัด
จําหนCาย และ การสCงเสริมการตลาด สCงผลตCอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ&เบเกอร่ี พัฟ แอนด& พาย ของ
ผู>บริโภค 

ผลการทดสอบสมมติฐานข>อท่ี 2 สรุปวCา ปsจจัยด>านคุณภาพการบริการมีผลตCอการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอร่ีในร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก )ผลดังกลCาวมีความ
สอดคล>องกับแนวคิดเร่ือง คุณภาพบริการ ( Service Quality ) ของสุพรรณี อินทร&แก>ว ( 2549 ) ท่ี
อธิบายวCา การให>บริการลูกค>ามีความสําคัญมาก ทุกธุรกิจจะให>ความสําคัญการให>บริการเพ่ือสร>าง
ความพึงพอใจแกCลูกค>าต้ังแตCต>นจนจบกระบวนการ ซึ่งต>องสร>างความประทับใจทุก ๆ สCวนของการ
บริการ สอดคล>องกับงานวิจัยของโสมรวี จินดาทา ( 2550 ) ท่ีทําการศึกษาถึงปsจจัยด>านการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตCอการเลือกใช>บริการร>านเบเกอร่ีของผู>บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการวิจัยพบวCา 
ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดบริการ ( 7Ps ) มีคCาเฉลี่ยรวมของทุกปsจจัยในระดับสําคัญมาก โดย
ปsจจัยด>านการบริการของพนักงาน มีระดับความสําคัญในระดับมาก และสอดคล>องท่ีมีผลตCอผู>บริโภค 
ในการใช>บริการร>านฝ}ายเบเกอร่ีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมC ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยด>านบุคคลใน
การให>บริการมีความสําคัญโดยรวมอยูCในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานข>อท่ี 3 สรุปวCา ปsจจัยด>านภาพลักษณ&ตราสินค>ามีผลตCอการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอร่ีของผู>บริโภคในร>าน Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก )ผลดังกลCาวมี
ความสอดคล>องกับแนวคิดเร่ือง ภาพลักษณ& ( Brand Image ) ของอนุชิต ศิริกิจ (2550) ซึ่งสามารถ
อธิบายได>วCา ภาพลักษณ&ของตราสินค>าท่ีดีจะเปBนการชCวยเสริมความแข็งแกรCงให>กับตราสินค>าและ
องค&กร ทําให>ผู>บริโภครับข>อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือสินค>าผCานทางภาพลักษณ&ของบริษัท โดยผู>บริโภค
จะเลือกซื้อสินค>าท่ีมีภาพลักษณ&ตราสินค>าท่ีดี มีคุณคCาตราสินค>าสูง สร>างความไว>วางใจ และสCงผลดี
ตCอการดําเนินธุรกิจในท่ีสุด สอดคล>องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ&  คณาลักษณ&  ( 2554 ) ท่ี
ทําการศึกษาถึงภาพลักษณ&ของขนมปsงตราฟาร&มเฮาส&ตามการรับรู>ของลูกค>าในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวCา ภาพลักษณ&ตราสินค>า ภาพลักษณ&ด>านผลิตภัณฑ& ภาพลักษณ&
ด>านการสื่อสาร และ ภาพลักษณ&ด>านการกระทํา สCงผลตCอการพิจารณาซื้อขนมปsงฟาร&มเฮาส&และ
สอดคล>องกับงานวิจัยของสุดาวรรณ พานิช ( 2550 ) ท่ีทําการศึกษาถึงปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอพฤติกรรม
การบริโภคขนมปsงอบร>าน “Rotiboy” ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวCา 
ผู>บริโภคมีความตะหนักถึงคุณคCาตราสินค>า “Rotiboy” โดยรวมในระดับท่ีดี เม่ือพิจารณารายปsจจัย
ยCอย พบวCาผู>บริโภครู>จักตราสินค>า และรับรู>คุณคCาจากตราสินค>าในระดับดี รองลงมาคือด>าน
ความสัมพันธ&ของตราสินค>ากับคุณคCาท่ีเกิดจากการรับรู> และด>านความภักดีตCอตราสินค>า ตามลําดับ 
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ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะสําหรับวิจัยคร้ังต�อไป 

เพ่ือให>ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายตCอไปในทัศนะท่ีกว>างข้ึนอันจะเปBนประโยชน&ในการ
อธิบายปรากฎการณ&และปsญหาทางด>านปsจจัยใดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู>บริโภคในร>าน 
Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก )หรือปsญหาอ่ืนท่ีเก่ียวข>องกัน ผู>ทําวิจัยขอ
เสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังตCอไปดังน้ี 

1. จากการศึกษาพบวCา ผู>ทําวิจัยการสุCมตัวอยCางของประชากรกว>างเกินไป สําหรับงานวิจัย
ในอนาคต แนะนําให>ผู>วิจัยทCานตCอไปอาจทําการศึกษาคร้ังตCอไปโดยสุCมประชากรท่ีมาใช>บริการในร>าน 
Bake A Wish สาขาสุขสวัสด์ิ 19 ( ซอยวัดบางปะกอก )เพ่ือให>สอดคล>องและใกล>เคียงในความ
คิดเห็นกับวิถีการดําเนินชีวิตของผู>บริโภคในบริเวณน้ัน 

2. สําหรับงานวิจัยในอนาคตน้ัน แนะนําให>ผู>ทําวิจัยทานตCอไปทําการศึกษาหรือเพ่ิมตัวแปร
อิสระอ่ืน ๆ อาจมีความเก่ียวข>องกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาอยูCน้ี ตามแนวโน>มการพัฒนาธุรกิจของ
ตลาดในขณะน้ัน 
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การวิจัยเร่ืองปSจจัยการวางแผนโซ�อุปสงค�และการหยุดชะงักของโซ�อุปสงค� 
ท่ีมีผลต�อสมรรถนะโซ�คณุค�าและระดับการบริการลูกค า 

Research of Supply Chain Planning Factors Base on Affects  
Demand Impaction to Customer Service Levels. 

 
วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
จากการศึกษาปsจจัยเร่ืองการวางแผนโซCอุปสงค&และการหยุดชะงักของโซCอุปสงค&ท่ีมีผลตCอ

สมรรถนะโซCคุณคCาและระดับการบริการลูกค>า ทางด>านลักษณะผู>ประกอบการ พบวCา ผู>รับจัดการ
ขนสCงสินค>า (Freight Forwarder) มากสุด ร>อยละ 43.75 รองลงมา ผู>นําเข>า (Import), ผู>ประกอบ
กิจการคลังห>องเย็น (Cold Storage) โครงสร>างการบริหารงานในบริษัทเปBนผู>ประกอบการไทยถือหุ>น
มากกวCาผู>ประกอบการตCางชาติ ร>อยละ 44.75 รองลงมา ผู>ประกอบไทยถือหุ>น 100.00% และ
ประเภทสินค>าหลักท่ีเก็บในคลังสินค>าอันตราย พบวCา เน้ือพลาสเจอไรซ&กระป¥อง สลัด แซนวิช ขนม
อบ พสาต>าสด ซอสหรือซุ มากสุด ร>อยละ 45.25 รองลงมา เน้ือปรุงสุก เน้ือหมักท่ีสุกและไมCสุก เนย 
มาร&การีน ชีสแข็ง, นม ครีม โยเกริต& เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0 ถึง +5C , นํ้าผลไม> เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  
0 ถึง +8?C น>อยสุด ปลาสด เน้ือสัตว&ไส>กรอก เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -1 ถึง +1C ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะห& ปsจจัยด>านระบบการจัดการ พบวCา ให>ความสําคัญในระดับมาก  
มีคCาเฉลี่ย 4.02 คCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 ในรายด>าน ให>ความสําคัญสูงสุดในด>านการจัดการตรวจ
ตราการขนสCง รองลงมา ด>านการจัดการตรวจตราการขนสCง ด>านการจัดการอุณหภูมิในคลังสินค>า 
ด>านโครงสร>างโซCอุปทาน ด>านการสCงมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพ และด>านมาตรฐานและ
รายละเอียด ตามลําดับ ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายด>านโครงสร>างโซCอุปทาน ให>ความสําคัญในระดับมาก  
มีคCาเฉลี่ย 4.02 คCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 โดยให>ความสําคัญสูงสุดกลุCมบริษัทดําเนินการเปBนไปตาม
โครงสร>างท่ีวางไว> อยCางมีประสิทธิภาพ คCาเฉลี่ย 4.05 รองลงมา กลุCมบริษัทมีโครงสร>างโซCอุปทานท่ี
เหมาะสม และกลุCมบริษัทดําเนินการเปBนไปตามตารางเวลาท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด>าน
มาตรฐานและรายละเอียด ให>ความสําคัญในระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 3.90 คCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 
โดยสูงสุดทิศทางในการบริหารงานมีความสอดคล>องกับแผนหรือยุทธศาสตร&อ่ืนๆ คCาเฉลี่ย 4.00 
รองลงมา การกําหนดตัวบCงช้ีและเป}าหมายในทุกแผนการพัฒนาภายในโซCอุปทาน, มีการนําผลการ
ประเมินมาใช>ในการกําหนดแผนพัฒนาภายในโซCอุปทาน, มีหลักเกณฑ& กฎ ระเบียบในการบริหารงาน
ท่ีภายนอกตรวจสอบได> และมีการจัดทําแผนของกลุCมบริษัทเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะโซCอุปทาน ด>าน
การจัดการอุณหภูมิในคลังสินค>า ให>ความสําคัญในระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.07 คCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.75 โดยสูงสุดมีการปรับได>หลายระดับความเย็น ตามความเหมาะสมของสินค>าแตCละประเภท 
คCาเฉลี่ย 4.18 รองลงมา มีมาตรฐานและเง่ือนไขท่ีเข>มงวด ของ FDA, GMP กรมปศุสัตว&และกรม
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ประมง ในกลุCมสินค>าอาหารโดยเฉพาะ, ความรวดเร็ว ความแมCนยําและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ในการ
รับ เก็บและจCายสินค>า และมีการบริการคัดแยกสินค>า บริการบรรจุหีบหCอ น>อยสุดการขนสCงกระจาย
สินค>าด>วยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ ด>านการจัดการตรวจตราการขนสCง ให>ความสําคัญในระดับมาก 
มีคCาเฉลี่ย 4.11 คCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยสูงสุดความทันสมัยของพานหะในการสCงมอบสินค>า 
คCาเฉลี่ย 4.16 รองลงมา ความพร>อมและเพียงพอของบรรจุภัณฑ&ใช>ในการหีบหCอสินค>าระหวCางสCง
มอบ, ระบบการบริหารจัดการสCงมอบสินค>าและความพร>อมและเพียงพอของพาหนะในการสCงมอบ
สินค>า ด>านการสCงมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพ ให>ความสําคัญในระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 
3.93 คCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 โดยสูงสุดความสะดวกรวดเร็วในข้ันตอนการให>บริการสCงมอบ
สินค>า/ตู>สินค>า คCาเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คCาใช>จCายบริการสCงมอบสินค>า/ตู>สินค>า, ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตCอใช>บริการสCงมอบสินค>า/ตู>สินค>า น>อยสุด ความถูกต>องรวดเร็วในการใช>บริการสCงมอบ
สินค>า/ตู>สินค>า ตามลําดับ 
คําสําคญั: โซCอุปสงค&, โซCคุณคCา, การบริการลูกค>า 
 

Abstract 
According to the study on the planning of collecting money and stopping the 

payment for the shipping of goods and freight forwarders, the highest 43.75 percent, 
followed by the importers (importers), operators Cold storage (cold storage) business, 
management structure in the company is Thai entrepreneurs holding more than 
44.75%  of foreign entrepreneurs, followed by Thai entrepreneurs holding 100.00% 
and The main trade statistics stored in warehouses danger that meat plaster Rice 
canned salad sandwich.  Come down to cooked meat that is marinated and not 
cooked. Marshall butter is prepared at 0 to + 5C, fruit juice stored at 0 to +8? C, the 
least fresh fish, meat Sausage animals are kept at -1 to + 1C, respectively. 

From the analysis results Management system factors were found to be of 
high importance, with an average of 4.02, standard deviation 0.69 in each aspect, 
giving the highest priority in management, monitoring, transportation, followed by 
management, inspection, transportation. In temperature management in warehouses 
Supply chain structure On delivery and acceptance of quality management And 
standards and details, respectively, which, when considered in the supply chain 
structure Giving importance to a high level, with an average of 4. 02, a standard 
deviation of 0. 72, with the highest priority.  The group operates according to the 
structure laid down.  With an average efficiency of 4. 05 second, the group has a 
proper supply chain structure And the Group operates according to the schedule 
Appropriate and effective Standard and details Giving importance at a high level, with 
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an average of 3. 90, standard deviation of 0. 80, with the highest direction in the 
administration being consistent with other plans or strategies, average 4.00, followed 
by the determination of indicators and targets in all development plans within the 
chain Supply, evaluation results are used in the formulation of the internal supply 
chain development plan, with rules for rules and regulations for external 
management that can be examined And have a plan for the group of companies for 
supply chain development In temperature management in warehouses Giving 
importance at a high level, with an average of 4.07, a standard deviation of 0.75, with 
a maximum of several levels of cooling According to the suitability of each type of 
product, the average value is 4.18, followed by strict standards and conditions of 
FDA, GMP, Department of Livestock and Department of Fisheries. In particular food 
products, speed, accuracy and temperature suitable for collecting and dispensing 
products And have product sorting services Packing service Minimal transportation, 
distribution with temperature controlled trucks In the field of transportation 
inspection Giving importance at a high level, with an average of 4. 11, standard 
deviation of 0.76, with the highest modernity of Phan Hah in the delivery of the 
average product 4.16, followed by the availability and adequacy of the packaging 
used in product packaging during delivery, system Management of product delivery 
and availability and availability of vehicles to deliver products On delivery and 
acceptance of quality management Giving importance at a high level, with an 
average of 3.93, standard deviation of 0.77, with the highest convenience, fast in the 
process of delivering products /  containers, average 4.10, followed by the cost of 
delivery of goods / containers, Convenient, quick to contact, use the delivery service 
of the product /  container, minimum, accuracy, speed in the delivery of goods / 
containers, respectively. 
Keywords: Logistic and supply chain management, Value Added, Service Level 
 
บทนํา 

โซCอุปทาน (Supply Chain) คือ การใช>ระบบของหนCวยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข>อมูล
ขCาวสาร และทรัพยากร มาประยุกต&เข>าด>วยกัน เพ่ือการเคลื่อนย>ายสินค>าหรือบริการ จากผู>จัดหาไป
ยังลูกค>า กิจกรรมของหCวงโซCอุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนๆให>
กลายเปBนสินค>าสําเร็จ แล>วสCงไปจนถึงลูกค>าคนสุดท>ายหรือผู>บริโภค ในเชิงปรัชญาของโซCอุปทานน้ัน 
วัสดุท่ีถูกใช>แล>ว อาจจะถูกนํากลับมาใช>ใหมCท่ีจุดไหนของหCวงโซCอุปทานก็ได> ถ>าวัสดุน้ันเปBนวัสดุท่ีนํา
กลับมาใช>ใหมCได> โซCอุปทานมีความเก่ียวข>องกับหCวงโซCคุณคCา โดยท่ัวไปแล>ว จุดเร่ิมต>นของหCวงโซC
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มักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไมCวCาจะเปBนทรัพยากรทางชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา ผCาน
กระบวนการแปรรูปโดยมนุษย&ผCานกระบวนการสกัด และการผลิตท่ีเก่ียวข>อง เชCน การกCอโครงรCาง, 
การประกอบ หรือการรวมเข>าด>วยกัน กCอนจะถูกสCงไปยังโกดัง รูปแบบของโซCอุปทาน การเรียงลําดับ
สCวนประกอบของหCวงโซCอุปทาน จากอัปสตรีม ไปยัง ดาวน&สตรียมอาจจะเรียงได>ดังน้ี ผู>จัดจCาย
วัตถุดิบ/สCวนประกอบ (Raw Material/Component Suppliers) ผู>ผลิต (Manufacturers) ผู>ค>าสCง/
ผู>กระจายสินค>า (Wholesalers/Distributors) ผู>ค>าปลีก (Retailers) และผู>บริโภค (Customer) 
อยCางไรก็ตาม ในหCวงโซCอุปทานของแตCละบริษัท ไมCจําเปBนต>องมีสCวนประกอบเหลCาน้ีทุกตัว 

 

 
  

ภาพท่ี 1 เหตุการณ&การหยุดชะงักโซCอุปสงค& 
แหลCงท่ีมา Aberdeen Group (2013) 

 
ในขณะท่ี โซCอุปสงค& (Demand Chain) เปBนกระบวนการเช่ือมโยงระหวCางกิจกรรมการผลิต

กับการตลาด ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรท่ีเปBนปsจจัยนําเข>า (Input) และผลิตผล (Output) แตCเน่ืองจาก
การบริหารอุปสงค&เปBนปsจจัยภายนอกท่ีข้ึนกับสภาวะตลาดและความต>องการของลูกค>า ซึ่งเปBนสิ่งท่ี
นอกเหนือการบริหารควบคุม ดังน้ันการบริหารอุปสงค&จึงเปBนปsจจัยท่ีมีบทบาทสนับสนุนการสร>าง
ประสิทธิผลหCวงโซCอุปทาน โดยเฉพาะการตอบสนองระดับการให>บริการกับลูกค>า และสร>างความ
หลากหลายในผลิตภัณฑ& โดยท่ัวไปกระบวนการกระจายสินค>าได>เร่ิมจากลูกค>าออกคําสั่งซื้อเข>ามาและ
จบลงหลังจากได> จัดสCงสินค>าถึงมือลูกค>า ดังน้ันระบบวางแผนความต>องการกระจายสินค>า 
(Distribution requirement planning) หรือ DRP จึงแสดงข>อมูลความต>องการสินค>าแตCละรายการ 
ซึ่งผู>จําหนCายสามารถจัดเก็บวัตถุดิบในระดับต>นทุนท่ียอมรับได>พร>อมๆ กับการตอบสนองอุปสงค&ท้ังใน
สCวนรูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ& หากเกิดคําสั่งซื้อจากคลังสินค>าสาขาก็จะมีการสร>างแผนจัดสCงไปยัง
คลังสินค>ายCอย โดยท่ีข>อมูลคําสั่งซื้อจากคลังสินค>าสาขาเปBนสCวนหน่ึงของตารางการผลิตหลัก (Master 
Production Schedule หรือ MPS) ท่ี ศูนย& จัดสCงสินค>า การบริหารอุปสงค& จึงเปBนสCวนหน่ึงใน
กระบวนการจัดทําตารางการผลิตหลักท่ีเปBนเสมือนประตูเช่ือมโยงระหวCางระบบวางแผนและควบคุม
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การผลิต (Production Planning & Control) กับอุปสงค&หรือความต>องการตลาด แตCอุปสงค&อาจเกิด
ความผันผวนในบางฤดูกาล หรืออาจไมCมีความต>องการสินค>าเลยในบางชCวง เชCน เสื้อกันหนาว ไอศกรีม 
ขนมเทียน เปBนต>น โดยบางรายการอาจมีความจําเปBนต>องมีการสต็อกสํารองไว>สําหรับเบิกใช>งานอยCาง
ช้ินสCวนหรืออะไหลCสํารอง เพราะฉะน้ันการพยากรณ&อุปสงค&จึงได>มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ
วางแผนและควบคุมการผลิต ซึ่งข>อมูลการพยากรณ&ได>ถูกใช>เปBนข>อมูลสําหรับวางแผนธุรกิจ รวมท้ังการ
กําหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนการขายและปฏิบัติการ ท้ังน้ี การบริหารอุปสงค&จึงมุCงการ
พยากรณ&คําสั่งซื้อลCวงหน>า ด>วยการติดตามข>อมูลสําคัญ เชCน คําสั่งซื้อ กําหนดการกระจายสินค>า และ
อุปสงค&ตลาด โดยข>อมูลเหลCาน้ีได>ถูกเช่ือมโยงกับระบบวางแผนการผลิตเพ่ือใช>เปBนข>อมูลสําหรับ
จัดเตรียมทรัพยากรและตัดสินใจขยายการลงทุนระยะยาว เชCน การลงทุนสร>างคลังกระจายสินค>า การ
จัดซื้อเคร่ืองจักรเพ่ือขยายกําลังการผลิต แตCการบริหารอุปสงค&จะเกิดประสิทธิผลก็ตCอเม่ือระบบ
สามารถตอบสนองอุปสงค&ให>กับลูกค>าและเกิดการพัฒนาผลิตภาพจากการดําเนินธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค� 

การวิจัยเร่ืองปsจจัยการวางแผนโซCอุปสงค&และการหยุดชะงักของโซCอุปสงค& ท่ีมีผลตCอ
สมรรถนะโซCคุณคCาและระดับการบริการลูกค>า ผู>วิจัยมีวัตถุประสงค&ของการวิจัย ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาปsจจัยของการวางแผนโซCอุปสงค&ที่มีผลตCอการหยุดชะงักของโซCอุปสงค& 
2) เพ่ือศึกษาปsจจัยของการหยุดชะงักของโซCอุปสงค&ที่มผีลตCอสมรรถนะโซCคุณคCา 
3) เพ่ือศึกษาปsจจัยของสมรรถนะโซCคุณคCาท่ีมีผลตCอระดับการบริการลูกค>า  

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 

คําวCา โลจิสติกส& คือระบบการจัดการการสCงสินค>า ข>อมูล และทรัพยากรอยCางอ่ืนตCางๆ ทุก
อยCางท่ีมีการขนสCง หรือเคลื่นย>ายจากจุดต>นทางไปยังจุดบริโภคตามความต>องการของลูกค>า โลจิ
สติกส&เก่ียวข>องกับการผสมผสานของ ข>อมูล การขนสCง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ 
การบรรจุหีบหCอ โลจิสติกส&เปBนชCองทางหน่ึงของหCวงโซCอุปทานท่ีเพ่ิมมูลคCาของการใช>ประโยชน&ของ
เวลาและสถานท่ี สรุปงCายๆก็คือ ทุกอยCางท่ีมีเก่ียวกับการขนสCง จะเก่ียวข>องกับโลจิสติกส&ท้ังหมด 
เป}าหมายของโลจิสติกส& น้ันเพ่ือ ให>ลดคCาใช>จCาย ลดระยะเวลาในการขนสCง ลดปsญหาตCางๆ ทุกอยCางท่ี
จะเกิดข้ึน โดยใช>ต>นทุนน>อยท่ีสุด โลจิสติกส&เปBนระบบการจัดการการสCงสินค>า ข>อมูล และทรัพยากร
อยCางอ่ืนจากจุดต>นทางไปยังจุดบริโภคตามความต>องการของลูกค>า โลจิสติกส&เก่ียวข>องกับการ
ผสมผสานของ ข>อมูล การขนสCง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหCอ โลจิ
สติกส&เปBนชCองทางหน่ึงของหCวงโซCอุปทานท่ีเพ่ิมมูลคCาของการใช>ประโยชน&ของเวลาและสถานท่ี 
 
คํานยิามโซ�อุปทาน 

ในกระบวนการการดําเนินองค&กรธุรกิจสามารถนําการจัดการโซCอุปทาน (Supply Chain 
Management) ในแงCของฟsงก& ช่ันการทํางานในด>าน กระบวนการจัดจําหนCาย (Distribution) 
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วัตถุประสงค&หลักต>องการให>มีประสิทธิภาพรวดเร็วและแมCนยําข้ึน สามารถสนองความต>องการของ
ลูกค>าในตลาด สร>างความพึงพอใจให>กับลูกค>าได> ซึ่งเปBนเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข>องกับโลจิสติกส& การ
จัดการโซCอุปทานและโลจิสติกส& (Supply Chain and Logistics Management) เปBนกระบวนการท่ี
เก่ียวข>องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจําหนCาย การจัดเก็บสินค>า การขนสCงหรือการสCง
มอบสินค>าและบริการให>กับลูกค>า โดยเช่ือมโยงกระบวนการทุกข้ันตอนเข>าด>วยกันเปBนหCวงโซCหรือ
เครือขCาย ท้ังภายในและภายนอกองค&กร ต้ังแตCธุรกิจต>นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า อาทิ คูCค>า ผู>จัดหา
วัตถุดิบ ผู>จัดจําหนCาย หรือ ร>านค>าปลีก ให>เกิดการประสานงานอยCางตCอเน่ืองและไปในแนวทาง
เดียวกัน ด>วยการนําสินค>าท่ีถูกต>อง ไปยังสถานท่ีที่ถูกต>อง ในเวลาท่ีถูกต>อง ต>นทุนตํ่าลง 

โซCอุปทาน หรือ หCวงโซCอุปทาน หรือ เครือขCายโลจิสติกส& คือ การใช>ระบบของหนCวยงาน คน 
เทคโนโลยี กิจกรรม ข>อมูลขCาวสาร และทรัพยากร มาประยุกต&เข>าด>วยกัน เพ่ือการเคลื่อนย>ายสินค>า
หรือบริการ จากผู>จัดหาไปยังลูกค>า กิจกรรมของหCวงโซCอุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนๆให>กลายเปBนสินค>าสําเร็จ แล>วสCงไปจนถึงลูกค>าคนสุดท>ายหรือผู>บริโภค ในเชิง
ปรัชญาของโซCอุปทานน้ัน วัสดุท่ีถูกใช>แล>ว อาจจะถูกนํากลับมาใช>ใหมCท่ีจุดไหนของหCวงโซCอุปทานก็ได> 
ถ>าวัสดุน้ันเปBนวัสดุท่ีนํากลับมาใช>ใหมCได> โซCอุปทานมีความเก่ียวข>องกับหCวงโซCคุณคCา โดยท่ัวไปแล>ว 
จุดเร่ิมต>นของหCวงโซCมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ และท>ายท่ีสุด ก็ถูกสCงไปถึงมือผู>บริโภค การ
แลกเปลี่ยนแตCละคร้ังในหCวงโซCอุปทาน มักจะเกิดข้ึนระหวCางบรรษัทตCอบรรษัท ท่ีต>องการเพ่ิมผล
ประกอบการ เก่ียวกับบริษัทอ่ืนๆในระบบ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เปBนการทําวิจัยท่ีประกอบด>วยการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข>อมูล
ปsจจัยการวางแผนโซCอุปสงค&และการหยุดชะงักของโซCอุปสงค&ท่ีมีผลตCอสมรรถนะโซCคุณคCาและระดับ
การบริการลูกค>าและการวิจัยเชิงคุณภาพ แบCงเปBน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปBนปsจจัยท่ีจะสCงผลกระทบ
ตCอการดําเนินธุรกิจสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและผู>ให>บริการคลังสินค>าสาธารณะท่ีเปBน
กรณีศึกษาในงานวิจัยน้ี ตอนท่ี 2 เปBนผู>ทรงคุณวุฒิ ผู>เช่ียวชาญ และนักวิชาการด>านร>านค>าสCงและค>า
ปลีก รวมถึงผู>ท่ีทํางานเก่ียวข>องกับโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก คลังสินค>าสาธารณะ และร>านค>าสCงและ
ค>าปลีกในภาคเอกชน และคํานวณการหาคCาเหมาะท่ีสุดของโซC อุปสงค&  (Demand Chain 
Optimization) เปBนแนวทางในการวางกลยุทธ&ของการลดการหยุดชะงักของโซCอุปสงค& การเก็บข>อมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ ตอนท่ี 1 การสัมภาษณ&เชิงลึก (In-depth 
Interview) คัดเลือกกลุCมตัวอยCางเปBนผู>ทรงคุณวุฒิ ผู>เช่ียวชาญ และนักวิชาการด>านอุตสาหกรรม
เหล็ก คลังสินค>า และร>านค>าสCงและค>าปลีก จํานวน 9 ทCาน แบCงตามรูปแบบและสัดสCวนการบริการ
ทางด>านคลังสินค>าและกระจายสินค>า แบCงดังตCอไปน้ี  

• ขนสCงและกระจายสินค>าทางถนนในประเทศและระหวCางประเทศ  

• ตัวแทนผู>รับจัดการขนสCงสินค>าทางเรือ (Sea Freight Forwarder)  

• ตัวแทนผู>รับจัดการขนสCงสินค>าทางอากาศ (Air Freight Forwarder)  
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• ตัวแทนออกของและพิธีการทางศุลกากร (Shipping & Customs)  

• จัดเก็บสินค>าท่ัวไป (General Warehouse) 

• บริการเพ่ิมมูลคCา (Value Added Service) 

• บริการให>คําปรึกษาด>านโลจิสติกส& (Consultant) 

• ร>านค>าสCง (Wholesaler) 

• ร>านค>าปลีก (Retailer)  
ตอนท่ี 2 การสัมภาษณ&บุคคลผู>ให>ข>อมูลสําคัญ (Informal Interview) คือ ผู>บริหารหรือ

ผู> เช่ียวชาญด>านร>านค>าสCงและค>าปลีก จํานวน 4 ทCาน การสัมภาษณ& บุคคลผู> ให>ข>อมูลสําคัญ 
(Informal Interview) คือ อุตสาหกรรมเหล็กของบริษัทหรือองค&กรท่ัวไป จํานวน 5 ทCาน 

 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห�ข อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู>วิจัยจะเขียนรายงานผลข>อมูลท่ีได>จากการทําวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนา รายกรณี 
โดยผู>วิจัยจะนําข>อมูลมาวิเคราะห&เน้ือหา และอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข>อง รCวมวิเคราะห&
คําตอบท่ีได>จากการสัมภาษณ& ซึ่งในสCวนท่ี 2 น้ีผู>วิจัยได>ทําวิจัยเปBน 2 รูปแบบ  

1. การสัมภาษณ&เชิงลึกในกลุCมตัวอยCางท่ีเปBนโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ผู>ให>บริการคลังสินค>า 
และร>านค>าสCงและค>าปลีก จะใช>วิธีการจดบันทึกรายละเอียดตCาง ๆ หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ& และ
นําข>อมูลท่ีได>ท้ังหมดรวบรวมเปBนข>อมูล รายกรณีของกลุCมตัวอยCางแตCละคน การสัมภาษณ&บุคคลผู>ให>
ข>อมูลสําคัญใช>วิธีการถอดเทปบทสัมภาษณ& และตรวจสอบเน้ือหาการสัมภาษณ&โดยอCานบทสัมภาษณ&
ท้ังหมดเปรียบเทียบกับการฟsงเทปสัมภาษณ&ซ้ําหลายรอบ และนําเน้ือหาท่ีได>สCงให>ผู>เช่ียวชาญตรวจดู
อีกคร้ังกCอนนําลงในรายงานการวิจัย โดยจะรายงานเรียงตามข>อคําถาม ซึ่งเปBนแนวคิดของคําตอบ 
แตCละทCาน 
 
การเก็บรวบรวมข อมูลเชิงปริมาณ 

1. การเตรียมการกCอนเก็บข>อมูล ติดตCอและทําหนังสือขอความรCวมมือในการเก็บรวบรวม
ข>อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ผู>ให>บริการคลังสินค>า และร>านค>าสCงและค>าปลีก โดยสCง
แบบสอบถามออนไลน&เพ่ือเก็บข>อมูล และนัดหมายวันเวลาสCงคําตอบกลับ โดยมีผู>ชCวยวิจัยอีก 2 ทCาน
ชCวยในการติดตCอประสานงาน 

2. ข้ันทดลองใช> เคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยหาคCาความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) การวิเคราะห&แตCละข>อ (Item Analysis) และความเท่ียงของแบบสอบถาม
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ผู>ให>บริการคลังสินค>า และร>านค>าสCงและค>าปลีก  

3. หลังจากพัฒนาแบบสอบถามจนได>คCาความเท่ียงและคCาสหสัมพันธ& CITC ของ
แบบสอบถามแล>ว ได>ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามออนไลน&เพ่ือนําไปเก็บข>อมูล 
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4. ดําเนินการเก็บข>อมูล โดยการเก็บข>อมูลคร้ังน้ีจึงเร่ิมต้ังแตCวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 
28 กุมภาพันธ& 2560 รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

5. เม่ือได>รับคําตอบกลับคืนมาเม่ือเช็คในฐานข>อมูลออนไลน&แล>ว ผู>วิจัยจะตรวจสอบความ
ถูกต>องของข>อมูลท่ีได>มา กรณีมีข>อมูลขาดหาย ผู>วิจัยจะคัดคําตอบออก และเตรียมการจัดกระทํา
ข>อมูลเพ่ือการวิเคราะห&ตCอไป 
 
ผลการวิจัย 

จากผลวิเคราะห&แบบจําลองปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจในการให>บริการสCงมอบอาหาร
ทะเลแชCแข็งและแปรรูปนํามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานรายข>อได>ดังน้ี 

1.การขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผลตCอการตลาด 
ผลิตภัณฑ) 
H0: ผลิตภัณฑ)ในการจัดเก็บสนิค>าไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลกูค>า 
H1: ผลิตภัณฑ)ในการจัดเก็บสินค>ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการตลาด ด>านผลิตภัณฑ&มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดยอธิบายอิทธิพล
ด>านผลิตภัณฑ& ตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจายสินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCา
สัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.91 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ราคา 
H0: ราคาไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: ราคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการตลาด ด>านราคา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดยอธิบายอิทธิพล 
ด>านราคาตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจายสินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCา
สัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.75 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สถานท่ีจําหน�าย 
H0: สถานท่ีจําหนCายไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: สถานท่ีจําหนCายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการตลาด ด>านสถานท่ีจําหนCาย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดยอธิบาย
อิทธิพล ด>านสถานท่ีจําหนCายตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจายสินค>าได>ร>อยละ 
70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.94 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

การส�งเสริมการขาย 
H0: การสCงเสริมการขายไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: การสCงเสริมการขายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
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ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล
ตCอการตลาด ด>านการสCงเสริมการขาย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดย
อธิบายอิทธิพล ด>านการสCงเสริมการขายตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจาย
สินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.97 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
2. การขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผลตCอการขาย 
ความรู�ของผลิตภัณฑ) 
H0: ความรู>ของผลิตภัณฑ&ไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: ความรู>ของผลิตภัณฑ&มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการขาย ด>านความรู>ของผลิตภัณฑ& มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดย
อธิบายอิทธิพล ด>านความรู>ของผลิตภัณฑ&ตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจาย
สินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.78 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ทักษะในการนําเสนอ 
H0: ทักษะในการนําเสนอไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: ทักษะในการนําเสนอมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการขาย ด>านทักษะในการนําเสนอมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดย
อธิบายอิทธิพล ด>านทักษะในการนําเสนอตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจาย
สินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.71 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

การโน�มน�าวใจลูกค�า 
H0: การโน>มน>าวใจลูกค>าไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: การโน>มน>าวใจลูกค>ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการขาย ด>านการโน>มน>าวใจลูกค>ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดยอธิบาย
อิทธิพล ด>านการโน>มน>าวใจลูกค>าตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจายสินค>าได>
ร>อยละ 70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.96 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ความเข�าใจความต�องการลูกค�า 
H0: ความเข>าใจความต>องการลูกค>าไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: ความเข>าใจความต>องการลูกค>ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการขาย ด>านความเข>าใจความต>องการลูกค>ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า 
โดยอธิบายอิทธิพล ด>านความเข>าใจความต>องการลูกค>าตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCง
และกระจายสินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.92 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ความรอบรู�เฉพาะบุคคล 
H0: ความรอบรู>เฉพาะบุคคลไมCมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
H1: ความรอบรู>เฉพาะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอระดับความพึงพอใจของลูกค>า 
ผลการทดสอบสมมติฐานเปBนการยอมรับ H1 หรือ ปsจจัยการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผล

ตCอการขาย ด>านความรอบรู>เฉพาะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า โดย
อธิบายอิทธิพล ด>านความรอบรู>เฉพาะบุคคลตCอความพึงพอใจของลูกค>าในด>านการขนสCงและกระจาย
สินค>าได>ร>อยละ 70.0% มีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.85 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางได>สรุปผลอิทธิพลสมการเชิงโครงสร>างเชิงสาเหตุแบบจําลองปsจจัยของกิจกรรม  
โลจิสติกส&ด>านการขนสCงและกระจายสินค>าท่ีมีผลตCอการตลาดและการขาย 

 

ตัวแปร อิทธิพล 
ปSจจัยด านการควบคุม
คุณภาพและสถานะ 

ความพึงพอใจของ
ลูกค า 

ปsจจัยด>านระบบการจัดการ อิทธิพลทางตรง 0.71 0.12 
อิทธิพลทางอ>อม - 0.53 
อิทธิพลโดยรวม 0.71 0.65 

ปsจจัยด>านการควบคุม
คุณภาพและสถานะ 

อิทธิพลทางตรง  0.74 
อิทธิพลทางอ>อม  - 
อิทธิพลโดยรวม  0.74 

R2 500% 70.0% 

 
ผลการวิเคราะห&สมการเชิงโครงสร>างเชิงสาเหตุแบบจําลองปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจใน

การให>บริการสCงมอบอาหารทะเลแชCแข็งและแปรรูป 
 

ตัวแปร (คู�ความสัมพนัธ�) 
λ  SE. t-value Sig. R2 

ปsจจัยด>านการควบคุม
คุณภาพและสถานะ <-- 

ปsจจัยด>านระบบการ
จัดการ 

0.71 0.05 17.605 0.000* 50.00% 

ความพึงพอใจของ
ลูกค>า 
 <-- 

ปsจจัยด>านระบบการ
จัดการ 

0.12 0.03 3.564 0.000** 70.00% 

ความพึงพอใจของ
ลูกค>า 
 <-- 

ปsจจัยด>านการควบคุม
คุณภาพและสถานะ 

0.74 0.03 18.074 0.000** 70.00% 

** อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 * อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สมการเชิงโครงสร>างแบบจําลองปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจในการให>บริการสCงมอบอาหารทะเลแชC
แข็งและแปรรูป หลังปรับโมเดล 

 
 
อภิปรายผล 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช>วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Model) ระหวCางการวิจัยเชิงปริมาณ และ
วิธีการวิจัยชิงคุณภาพทําการสํารวจและรวบรวมข>อมูลท่ีได>รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช>
กลุCมตัวอยCาง คือ ผู>ประกอบการสCงมอบอาหารทะเลแชCแข็งและแปรรูป จํานวน 400 ตัวอยCาง ทดสอบ
ความนCาเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 40 
ตัวอยCาง ทดสอบความนCาเช่ือถือเคร่ืองมือวCามีความเช่ือถือในระดับสูงมีคCาการทดสอบท่ี 0.976 

การรวบรวม ข>อมูลทุติยภูมิ ได>แกCข>อมูลจากการค>นคว>าและรวบรวมจากเอกสารหนังสือและ
รายงานโดยมุCงเน>นศึกษาแบบจําลองสมการโครงสร>างปsจจัยท่ีมีผลตCอการสCงมอบอาหารทะเลแชCแข็ง
และแปรรูปโดยศึกษารวบรวมจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโลจิสติกส& แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การขนสCง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคลังสินค>า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโซCอุปทาน และตัว
แบบท่ีระบุให>ทราบถึงโครงสร>างท่ีได>ศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเลือกตัวแปรท่ีต>องศึกษา ตลอดจนจาก
การศึกษาค>นคว>าด>วยตนเองและวิทยานิพนธ&ท่ีเก่ียวข>อง ข>อมูลปฐมภูมิทํารวบรวมข>อมูลจาก
แบบสอบถามโดยให>กลุCมตัวอยCางทําการตอบแบบสอบถามด>วยการกรอกด>วยตนเองและรวบรวม
แบบสอบถามและนํามาลงรหัส หลังจากน้ันจึงนําข>อมูลเข>าเคร่ืองคอมพิวเตอร&เพ่ือประมวลผล โดยใช>
โปรแกรมทางสถิติสําหรับงานวิจัย  

สถิติในการวิเคราะห&ผลใช>ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาในการวิเคราะห&ข>อมูลโดยใช>สถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ีของข>อมูลด>วยคCาร>อยละ คCาเฉลี่ยเลขคณิต คCา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีการใช>สถิติในการวิเคราะห& 
ประกอบด>วย วิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และ
วิเคราะห&สมการโครงสร>าง (System Equation Model : SEM) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ
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โมเดลการวิจัยกับข>อมูลเชิงประจักษ& (Model Fit) โดยผู>วิจัยทาการตรวจสอบความสอดคล>องของ
โมเดลกับข>อมูลเชิงประจักษ& (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีท่ีใช>ในการตรวจสอบความ
สอดคล>องกลมกลืนของโมเดลกับข>อมูลเชิงประจักษ&ประกอบด>วย ดัชนีคCา Chi-Square, CMIN/df., 
CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA และ RMR โดยเกณฑ&ในการตรวจสอบความสอดคล>องกลมกลืน
ของโมเดล ประมวลผลข>อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร&สําเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห&
ข>อมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายสรุปผลงานวิจัยได>ดังน้ี  

 
ข อเสนอแนะ 

1. จากผลวิจัยผู>ประกอบการมีความพึงพอใจในการให>บริการสCงมอบอาหารทะเลแชCแข็งและ
แปรรูปสูงสุด ด>านการให>บริการรับจัดเก็บสCงมอบสินค>าตู>สินค>าและพ้ืนท่ีวางสินค>าตู>สินค>า ตํ่าสุด 
ดังน้ัน ผู>ประกอบการควรให>ความสําคัญในสCงเสริมการสร>างความสะดวกรวดเร็วในการติดตCอใช>
บริการรับ-จัดเก็บ-สCงมอบ, พ้ืนท่ีวางสินค>า ความสะดวกรวดเร็วในข้ันตอนการให>บริการรับ-จัดเก็บ-สCง
มอบพ้ืนท่ีวางสินค>า ควรให>ความสําคัญในการตรวจสอบความถูกต>องรวดเร็วในการใช>บริการความ
พร>อมและเพียงพอในสถานท่ีสําหรับสินค>าและความพร>อมและเพียงพอในสถานท่ีสําหรับสินค>าทัณฑ&
บน ตลอดจนให>ความสําคัญในการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาสินค>า/ตู>
สินค>า การนําเสนอมาตรการแผนรองรับสําหรับเหตุการณ&ฉุกเฉินและอันตรายท่ีอาจเกิดได>การรักษา
ความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาวัตถุสินค>าอันตรายและการให>บริการสCวนของการรับประกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เปBนต>น 

2. จากผลวิจัยปsจจัยด>านประสิทธิภาพในการขนสCง มีอิทธิพลความพึงพอใจในการให>บริการ
สCงมอบอาหารทะเลแชCแข็งและแปรรูปสูงสุด ดังน้ัน บริษัทควรให>ความสําคัญในการจัดสCงสินค>าตรง
ตามข>อสัญญาท่ีให>ไว>ทุกประการในการจัดสCงสินค>าถูกสถานท่ีและตรงตามเวลานัดหมาย ควรให>
ความสําคัญในการให>บริการท่ีมีความนCาเช่ือถือในสายตาของลูกค>ามีข้ันตอนการทํางานเปBนไปอยCางมี
ระบบมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได>มาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไว>และให>ความสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช>ทรัพยากรในการกระจายสินค>าและขนสCงสินค>า ตลอดจนให>ความสําคัญในการ
พัฒนาระบบการจัดการการขนสCงและรูปแบบการดําเนินงานท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือให>สามารถแขCงขันได>และ
ให>ความสําคัญในการวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ&ท่ีเหมาะสมมาใช>กับบริษัทและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด>านการจัดการให>บริการสCงมอบอาหารทะเลแชCแข็งและแปรรูปให>เกิดประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

3. จากผลวิจัยปsจจัยด>านระบบการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการ
ให>บริการสCงมอบอาหารทะเลแชCแข็งและแปรรูป ดังน้ัน บริษัทควรให>ความสําคัญในการกําหนดกล
ยุทธ&ระบบการจัดการให>มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และให>ความสําคัญในการเป�ดรับ
เทคโนโลยีใหมCในการบริหารจัดการ เชCนการใช>ระบบบาร&โค>ด ระบบ RFID การใช>ระบบงานหรือ 
Software เพ่ือวางแผนการกระจายสินค>าและการขนย>ายได>อยCางมีประสิทธิภาพตลอดจนควรให>
ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการดําเนินการให>เกิดความทันสมัยมีการพัฒนา
ระบบการจัดการการขนสCงและรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือให>สามารถแขCงขัน  
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ระบบการจองห องพักผ�านเว็บไซต� ของ เค อพาร�ตเมนต� 
Booking system through the website of KA Apartments. 
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สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การจัดทํางานวิจัยคร้ังน้ี ผู>จัดทํางานวิจัยมีวัตถุประสงค&ในการจัดทํางานวิจัยน้ี เพ่ือพัฒนา
ระบบงานของอพาร&ตเมนต& ให>มีความทันสมัย และมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือให>ทันตCอวิวัฒนาการ
โลกท่ีพัฒนาข้ึน ให>ทันคูCแขCงขันทางธุรกิจ เพ่ือชิงความได>เปรียบในการบริหารงาน และการบริการของ
กิจการ ให>ทันความต>องการของผู>รับบริการ และนําระบบอินเทอร&เน็ตท่ีได>รับความนิยมอยCางสูงมาใช>
ประโยชน&ตCอกิจการให>ได>มากท่ีสุด โดยการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช>ในการพัฒนาระบบในคร้ังน้ี 
โดยมีการพัฒนานําข้ึนมาใช>งานให>เหมาะสมกับการชCวยลดปsญหาตCางๆ ชCวยประหยัดเวลาในการ
ค>นหาข>อมูลและยังชCวงในการตรวจสอบข>อมูลตCางๆ เพ่ือให>การทํางานในการบริการและการเก็บ
ข>อมูลตCางๆเกิดประสิทธิภาพอยCางสูงสุด  

 
Abstract 

 The purposes of this research were to development for Apartment system. 
Intended to modernization and convenient, fast to keep up with the evolution of the 
developed world to catch up with business competitors in order to gain an advantage 
in management. Service of the business to keep up with the needs of customers 
.And bring the internet system that is highly popular to use as much as possible for 
the business, by using information technology to develop this system which has 
been developed to be used to suit various problems. Saves time in finding information 
and also during the examination of various information in order to maximize the 
efficiency of service and data collection. 
 
บทนํา 

เครือขCายอินเทอร&เน็ตเปBนการสื่อสารท่ีได>รับความนิยมอยCางสูงในปsจจุบัน เน่ืองจากเปBนการ
ติดตCอสื่อสารท่ีรวดเร็ว มีความหลากหลายท้ังการสCงไฟล& เอกสาร ภาพ เสียง มัลติมีเดีย สCงข>อความ
สั้นคุยกันแบบออนไลน& และ Webcam เปBนต>น ซึ่งสามารถเช่ือมโลกเข>าไว>ด>วยกัน ทําให>งCายตCอการ
ติดตCอสื่อสาร 
 ระบบงานออนไลน&จึงเปBนระบบท่ีสําคัญเพ่ือให>เข>าถึงได>งCายทุกท่ีทุกเวลา และไมCต>องลง
โปรแกรมให>เปลืองเน้ือท่ีในคอมพิวเตอร& สามารถทํางานได>มีประสิทธิภาพไมCตCางกัน ซึ่งการ
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บริหารงานอพาร&ตเมนต&โดยผCานเครือขCายอินเตอร&เน็ต นอกจากเปBนโปรแกรมบริหารแล>วเราสามารถ
ให>ข>อมูลรายละเอียดเก่ียวกับห>องพัก และบริการตCาง ๆ ของอพาร&ตเมนต&เพ่ือเปBนการชCวยให>ลูกค>าได>
ข>อมูลเพ่ือชCวยการตัดสินใจ ในการเลือกเข>าใช>บริการ เลือกใช>ห>องพักท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ต>องการ และอาจครอบคลุมไปยังบริการพิเศษของอพาร&ตเมนต&ท่ีมีอยูC เชCน คCานํ้า คCาไฟฟ}า บริการ
การรับฝากรถ หรืออาหาร เคร่ืองด่ืมตCาง ๆ ทางระบบก็จะสามารถทําการบันทึกข>อมูลการให>บริการ
แกCลูกค>าได>เปBนข>อมูลท่ีมีความเปBนปsจจุบัน และมีความนCาเช่ือถือ ดังน้ัน เม่ือลูกค>าต>องการท่ีจะออก
จากท่ีพัก หรือเม่ือถึงกําหนดวันชําระเงิน ก็จะสามารถคิดคํานวณคCาใช>จCายให>กับลูกค>าได>อยCางรวดเร็ว 
ฉับไว และมีความถูกต>องแมCนยํากวCาการคิดคํานวณจากใบเสร็จตCาง ๆ นอกจากน้ียังสามารถบันทึก
ข>อมูลเก็บไว>เพ่ือใช>จัดทํารายงาน 
  เค อพาร&ตเมนต&  ต้ังอยูC เลขท่ี  64/1 หมูC  4 ตําบล บ>านป}อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา เปBนธุรกิจประเภทหอพักหรือห>องพัก ซึ่งมีการแขCงขันกันอยCางสูง ทําให>จําเปBนต>องมี
ระบบการจัดการท่ีทันสมัย สะดวกรวดเร็วเพ่ือการบริหารธุรกิจอยCางมีประสิทธิภาพตCาง ๆ และออก
ใบเสร็จให>กับลูกค>าได> จากการศึกษาระบบงานตCาง ๆ ของกิจการ เค อพาร&ตเมนต& พบวCา ในการดําเนิน
กิจการน้ันยังไมCมีระบบคอมพิวเตอร&เข>ามาชCวยในการทํางาน การทํางานสCวนใหญCจะใช>จดบันทึกลงใน
สมุดบันทึก หรือเปBนการตกลงกันด>วยปากเปลCา ทําให>บางคร้ังเกิดปsญหาในการผิดพลาดของข>อมูลท่ีขาด
หายไป หรือข>อมูลมีความซ้ําซ>อน รวมไปถึงบางคร้ังข>อมูลของลูกค>าไมCเปBนปsจจุบัน จึงทําให>เกิดปsญหา
ตCาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย เชCน มีการคํานวณคCาใช>จCายผิดพลาด ความลCาช>าในการให>บริการ ใช>เวลาในการ
ค>นหาข>อมูลมาก ทําให>ไมCทันตCอการใช>งาน หรือนําไปประกอบการตัดสินใจในการให>บริการท่ีลCาช>า 
 ผู>วิจัยจึงได>สนใจและมีแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาระบบ สําหรับการให>บริการของ เค อพาร&ต
เมนต& ผCานระบบเครือขCายอินเทอร&เน็ต โดยใช>คอมพิวเตอร&มาชCวยในการปฏิบัติงาน ซึ่งประโยชน&ท่ีจะ
ได>จากการพัฒนาระบบเครือขCายน้ี จะชCวยให>ข>อมูลท่ีได>เปBนข>อมูลท่ีถูกต>อง มีความรวดเร็วในการ
ติดตCอระหวCางผู>ใช>ระบบ งCายตCอการใช>งาน มีความสามารถในการบันทึกเก็บข>อมูลตCาง ๆ ได> และ
สามารถให>บริการลูกค>าให>ได>รับความพึงพอใจในการให>บริการท่ีมีความรวดเร็ว ฉับไวย่ิงข้ีน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือสร>างระบบฐานข>อมูล ผCานเครือขCายอินเทอร&เน็ต ของกิจการ เค อพาร&ตเมนต& 
 เพ่ือเผยแพรCและประชาสัมพันธ&ข>อมูลห>องพัก ของกิจการ เค อพาร&ตเมนต& 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
 ผู>ใช>ระบบ  
 1. เจ>าของกิจการ 
 1) สามารถค>นหา ข>อมูลของห>องพัก 

 2) สามารถค>นหา ข>อมูลของลูกค>า 
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 3) สามารถค>นหาข>อมูลพนักงาน 
 4) สามารถกําหนดสิทธ์ิในการใช>ระบบให>กับพนักงานได> 
 5) สามารถดูรายงานการจองห>องพักผCานระบบอินเตอร&เน็ตได> 
2. พนักงาน 
 1) สามารถ เพ่ิม,ลบ,แก>ไข,ค>นหา,จัดเก็บ ข>อมูลของห>องพักได> 
 2) สามารถ เพ่ิม,ลบ,แก>ไข,ค>นหา,จัดเก็บ ข>อมูลของลูกค>า 
 3) สามารถออกใบเสร็จให>ลูกค>าผCานระบบอินเทอร&เน็ตได> 
 4) สามารถตรวจสอบสถานะของห>องพักผCานอินเทอร&เน็ตได> 
3. ลูกค>า 
 1) สามารถตรวจสอบรายละเอียดห>องพักผCานระบบอินเทอร&เน็ตได> 
 2) สามารถจองห>องพักผCานระบบอินเทอร&เน็ตได> 
 3) สามารถพิมพ&ใบจอง ใบเสร็จรับเงิน ผCานระบบอินเทอร&เน็ตได> 

 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

1. เว็บบราวเซอร&(Web Browser) คือ โปรแกรมท่ีเปBนประตูเข>าสูCโลก World Wide Web 
ซึ่งนิยมใช> ได>แกC Internet Explorer 

2. เว็บไซต& (Website) หมายถึง หน>าของเว็บเพจ ท่ีมีหลายๆหน>ามาเช่ือมโยงกันผCานไฮเปอร&
ลิงค& จัดทําเพ่ือเสนอข>อมูล โดยผCานทางอุปกรณ&คอมพิวเตอร& ซึ่งจัดเก็บผCาน WWW. 

3. เว็บเพจ (Web page) หมายถึง หน>าท่ีเห็นเม่ือใช>เว็บบราวเซอร&เป�ดเว็บไซต&เข>ามา หรือ
เรียกวCาเว็บเพจ 

4. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหน>าแรก ซึ่งเปBนเว็บเพจท้ังหมดในเว็บไซต&น้ัน 
5. ลิงค& (Link) หมายถึง สCวนของเว็บเพจท่ีสามารถคลิกเพ่ือเป�ดเว็บไซต&ใหมCข้ึนมาแทนเว็บ

เพจหน>าปsจจุบันได> โดยลิงค&สามารถเปBนตัวอักษร ข>อความ หรือแม>แตCรูปภาพ 
 
เคร่ืองมือและอุปกรณ�ที่ใช ในการพัฒนา 

1. ฮาร�ดแวร� 
1) คอมพิวเตอร&สCวนบุคคลแบบพกพา Acer Aspire 4741ZG  
2) หนCวยประมวลผลกลางรุCน Intel Pentinum P6000 
3) หนCวยความจําหลัก (Ram) 1 GB 
4) หนCวยความจําสํารอง (Hard Disk) 500 GB 
5) เคร่ืองพิมพ& (Printer) แบบหมึกพCน 
6) Mouse 

2. ซอฟต�แวร� 
1) โปรแกรม Microsoft Windows 7 
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2) โปรแกรม Microsoft Word 2010 
3) โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 
4) โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 
5) โปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional 
6) โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
7) โปรแกรม AppServ  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การค>นคว>าแบบอิสระในคร้ังน้ีเปBนการพัฒนาระบบบริหาร เค อพาร&ตเมนต& ผCานเครือขCาย
อินเตอร&เน็ต โดยมีแนวทางในการศึกษาตามข้ันตอนดังน้ี 

1. การศึกษาและรวบรวมข>อมูล 
1) ศึกษาข้ันตอนการทํางานของเค อพาร&ตเมนต& รวมถึงปsญหาการทํางานในปsจจุบัน 
2) ความเปBนไปได>ในการพัฒนา 
3) ศึกษาเทคโนโลยีที่นํามาใช>ในการพัฒนา 

2. วิเคราะห&ปsญหารวมถึงแนวทางในการแก>ปsญหา 
3. ออกแบบระบบ 

1) ออกแบบการทํางานของระบบ 
2) ออกแบบข>อมูลนําเข>า 
3) ออกแบบรายงาน 
4) ออกแบบฐานข>อมูล 
5) ออกแบบการติดตCอกับผู>ใช>งาน 

4. การพัฒนาโปรแกรม 
5. ทดสอบต>นแบบและปรับปรุงแก>ไขโปรแกรม 
6. ทําการติดต้ังและทดสอบการใช>งานของระบบ 
7. ประเมินความถูกต>องเหมาะสมและตรงตามความต>องการของระบบ 
8. เขียนคูCมือประกอบการใช>งานและเขียนเอกสารประกอบระบบ 

 
การทดสอบและหาประสิทธิภาพ 
  1. Verification คือ กระบวนการประเมินคCาของระบบ หรือ สCวนประกอบ เพ่ือกําหนดวCา 
software หรือ สCวนประกอบ ท่ีจะออกมาน้ันเปBนไปตามความต>องการ ซึ่งจะทําในชCวงกCอนการเร่ิมทําการ 
development software โดย Verification activities น้ีจะประกอบด>วยการ Testing และ Reviews  
 2. Validation คือ กระบวนการท่ีจะประเมินคCาของระบบ หรือ สCวนประกอบ เพ่ือกําหนดวCา 
software หรือ สCวนประกอบ ท่ีจะออกมาน้ันเปBนไปตามความต>องการ ซึ่งจะทําในตอนสิ้นสุดของ
กระบวนการ development 
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ผลการวิจัย 
 เม่ือเป�ดเว็บของอพาร&ตเมนต& จะพบหน>าจอหลักท่ีสามารถเข>าไปดูข>อมูลตCางๆของอพาร&ต
เมนต& ได> 
 หน าหลักเตรียมเข าระบบ 

 
 

ภาพท่ี 1 หน>าเว็บเพจ 
 

หน าจอระบบการจองห องพัก  
 ซึ่งในหน>าจอน้ีจะแบCงออกเปBนสCวนตCางๆ ท้ัง ข>อมูลผู>เชCา ข>อมูลพนักงาน ข>อมูลห>องพัก 
ข>อมูลการเข>าพัก รายงาน และการออกจากระบบ ซึ่งการเข>าใช>งานต>องมีการ Login เข>าสูCระบบ ซึ่ง
ในหน>าน้ีจะเปBนสCวนท่ีพนักงานเข>าใช>งาน  
 

 
 

ภาพท่ี 2 หน>าเข>าระบบตCางๆ 
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ภาพท่ี 3 การ Login สําหรับพนักงาน 
 
หน าจอข อมูลพนักงาน  

 ทางเจ>าของกิจการ สามารถเพ่ิม ข>อมูลพนักงานท่ีมีอยูC และ ลบ ข>อมูลพนักงานท่ีลาออกไป 
ได>จากระบบ เพ่ือให>เจ>าของกิจการสามารถอัพเดตข>อมูลจํานวนพนักงานได>อยCางรวดเร็ว เม่ือมีการ
ลาออกก็จะได>ทําการรับพนักงานใหมCเข>ามาทดแทน ทําให>การบริการของทางอพาร&ตเมนต&รวดเร็ว
ทันใจตCอลูกค>า 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ข>อมูลพนักงาน 
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ภาพท่ี 5 การแก>ไขข>อมูลพนักงาน 
 

หน าจอแสดงข อมูลโดยรวมของท่ีพัก และข อตกลง 
 ลูกค>าสามารถดูบรรยากาศของห>องพัก บรรยากาศของอพาร&ตเมนต& เพ่ือชCวยตัดสินใจในการ
เข>าพักกับทาง อพาร&ตเมนต& และข>อตกลงตCางๆท่ีทาง อพาร&ตเม>น กําหนด ได>จากตัวเลือกหน>าเว็บเพจ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพสถานท่ีพัก 
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ภาพท่ี 7 ข>อตกลงและระเบียบการ 
  
อภิปรายผล 

ผู>จัดทําโครงงานมีวัตถุประสงค&ในการจัดทําโครงงานน้ี เพ่ือพัฒนาระบบงานของอพาร&ตเมนต& 
ให>มีความทันสมัย และมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือให>ทันตCอวิวัฒนาการโลกท่ีพัฒนาข้ึน ให>ทันคูCแขCง
ขันทางธุรกิจ เพ่ือชิงความได>เปรียบในการบริหารงาน และการบริการของกิจการ ให>ทันความต>องการ
ของผู>รับบริการ และนําระบบอินเทอร&เน็ตท่ีได>รับความนิยมอยCางสูงมาใช>ประโยชน&ตCอกิจการให>
ได>มากท่ีสุด ผู>จัดทําได>ทําตามข้ันตอนการดําเนินงานในบทท่ี 3 เปBนท่ีเรียบร>อย จึงสรุปผลการ
ดําเนินงานได> ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
1. ผู>รับบริการมีความพึงพอใจตCอระบบการจองห>องพักแบบใหมCของกิจการ 
2. เกิดความผิดพลาดในการจองห>องพักระหวCางผู>รับบริการและพนักงานน>อยลง 
3. ผู>รับบริการสามารถทราบถึงข>อมูลตCางๆของทางอพาร&ตเมนต&ได>โดยไมCต>องมาถึงสถานท่ีจริง 
4. เจ>าของกิจการสามารถ อัพเดทข>อมูลตCางๆของอพาร&ตเมนต&ได>ทันที 
5. การโปรโมท การประชาสัมพันธ& ข>อมูลตCางๆของอพาร&ตเมนต&งCายข้ึน 
6. พนักงานทํางานสะดวก รวดเร็วข้ึน 

 
ข อเสนอแนะ 
 เว็บไซต&สามารถเข>าถึงได>งCาย สะดวก รวดเร็ว กCอนท่ีทางเจ>าหน>าจะมีการอัพเดทข>อมูลตCางๆ 
ต>องตรวจสอบให>ถูกต>อง เพ่ือป}องการการเข>าใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึน จากการลงข>อมูลผิดพลาดทางหน>า
เว็บไซต& และควรจะมีการอัพเดทข>อมูลตCางๆให>เปBนปsจจุบัน 
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บรรณานุกรม 
งานพ้ืนฐานใน Word 2010 - Office Support - Microsoft Office https://support.office.com/ 

.../งานพ้ืนฐานใน-Word-2010-eeff6556-2d15-47d2-a04a-... 
คูCมือการใช>งาน Adobe IllustratorCS3 https://kruwansp.files.wordpress.com/2012/11/02-

illustrator.doc 
คูCมือการใช>โปรแกรม Photoshop-CS3 www.thayangwit.ac.th/web/administrator/document/ 

95.pdf 
เทคนิคการสร>าง และออกแบบ Website ด>วย Adobe Dreamweaver CS3 www.pccl.ac.th/ 

files/1012221616402461_10122321213905.pdf 
คูC มื อ ก า ร ใช> ง าน  Dreamweaver cs3 ftp://www.edu.chula.ac.th/training/dreamweaver/ 

DreamCS3.pdf 
มือการใช>งาน วิธีการติดต้ังโปรแกรม AppServ 2.5.10 และ WordPress www.up.ac.th/training/ 

upload/คูCมือการติดต้ัง.pdf 
วิธีการใช>งาน – AppServ : Apache + PHP + MYSQL https://www.appserv.org/th/วิธีการใช>

งาน/ 
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โลจิสติกส�เพือ่การท�องเท่ียวคนพิการและผู สูงอายุตลาดอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร 
Logistics, Travel, People With Disabilities and Elderly Ayutlat Amphawa, 

Samut Sakhon. 
 

ภาณุพันธ& กฤตนาทิพย& 
Panupan Krittanathip 

โทรศัพท&:095-836-9282 E-mail:Panupan.Kri@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค& เพ่ือศึกษาสถานการณ&โลจิสติกส&การทCองเท่ียวทางนํ้าของตลาด
อัมพวา ในเส>นทางของตลาด และศึกษาความคิดเห็นของนักทCองเท่ียว ชุมชน และผู>ประกอบการใน
องค&ประกอบ กาบริหารการ โดยสอบถามข>อมูลจากกลุCมตัวอยCาง 3 กลุCม คือ นักทCอโลจิสติกส&เพ่ือการ
ทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุตลาดอัมพวา งเท่ียว ชุมชน และผู>ประกอบการทCองเท่ียว โดย
เคร่ืองมือในการวิจัย ได>แกC แบบสอบถามสําหรับนักทCองเท่ียว และชุมชน แบบสัมภาษณ&เก็บรวบรวม
ข>อมูล จากผู>ประกอบการทCองเท่ียว และ ผู>ค>าในแหลCงทCองเท่ียว ด>วยการวิเคราะห&ข>อมูลทางสถิติด>วย
คอมพิวเตอร&โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

ผลสรุปการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวท่ีมีตCอองค&ประกอบของระบบโลจิ
สติกส&การทCองเท่ียวทางนํ้าของตลาดอัมพวา ภาพรวมแตCละด>าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ถึงมากท่ีสุด ส้ําหรับผลสรุปเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุCมชุมชน/ผู>ค>าในแหลCงทCองเท่ียว ท่ีมีตCอ ผล
ของการเปBนแหลCงทCองเท่ียวและความพร>อมด>านการจัดการ โลจิสติกส&การทCองเท่ียวทางนํ้าของตลาด
อัมพวา มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากท่ีสุด ผลจากการสัมภาษณ& ในแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ความสามารถของชุมชน ด>านการจัดการโลจิสติกส&ในชุมชน มีแนวทางแก>ปsญหา และพัฒนาด>านการ
ทCองเท่ียว ผลการสัมภาษณ&ในองค&ประกอบและการบริหารการจัดการโลจิสติกส& ผู>ประกอบการ
ทCองเท่ียวทางนํ้าท่ีมีการเตรียมความพร>อม กรณีเหตุฉุกเฉิน และรวมกลุCมให>เกิดการพัฒนาอยCางย่ังยืน  
คําสําคัญ :โลจิสติกส& การทCองเท่ียวทางนํ้า ตลาดอัมพวา 

 
Abstract 

This research aims to study the logistics situation for marine tourism market in 
amphawa. In the path of the market and academic reviews of tourists. Community 
and operators in the management of shell elements, logistics, travel, people with 
disabilities and elderly ayutlat amphawa. By querying the data from the sample of 3 
groups: tourists and tourism operators, community tools in the research include 
questionnaires for tourists and a community interview collects information from tour 
operators and traders in attractions with statistical analysis by computer software 
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SPSS. Summary of research on the satisfaction of tourists towards elements of 
logistics, water tourism markets of amphawa. An overview on each side there is a 
satisfaction in moderate to most for the conclusion about the satisfaction of 
community groups/traders in attractions towards. The effects of tourism and 
availability management Logistics for marine tourism market in amphawa There are 
many levels of satisfaction. The result of the interview. In the guidelines for the 
community's ability to develop and improve. Logistics management in the 
community. There is a solution and the development of tourism. The results of the 
interviews in the composition and management of logistics management. Tour 
operators are preparing for. Emergencies, and includes the Group sustainable 
development  
Keywords: logistics, tourism, water Amphawa market. 
 

บทนํา 
การจัดการอุตสาหกรรมทCองเท่ียวเปBนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีศักยภาพด>านการทCองเท่ียวสูง ท้ังน้ีด>วยความพร>อม
ด>านแหลCงทCองเท่ียวท่ีมีอยูCอยCางหลากหลาย โดยเฉพาะแหลCงทCองเท่ียวทางนํ้า ท้ังทางทะเล ท่ีมี
ชายหาดและหมูCเกาะตCางๆ ท่ีสวยงาม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติใต>ท>องทะเล และทางนํ้า ในแผCนดิน 
ซึ่งสะท>อนให>เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีอยูCคูCกับแมCนํ้าลําคลอง มาอยCางช>านาน ท่ียังคงรักษาแบบ
แผนการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสืบทอดกันมา บริษัททCองเท่ียวหลาย
แหCงจึงมีโปรแกรมการทCองเท่ียวท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต>องการของนักทCองเท่ียว พร>อมท้ัง
เสริมความเช่ือของพุทธศาสนิกชน โดยมีการทCองเท่ียวเพ่ือสักการะ ขอพรจากสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ี
เคารพบูชา และได>สัมผัสถึงการพักผCอนทCามกลางธรรมชาติท่ียังคงอุดมสมบูรณ& มีประวัติท่ีนCาสนใจ 
ระบบโลจิสติกส& จึงเปBนระบบการเช่ือมโยงการทCองเท่ียวและหCวงโซC อุปทาน ท่ีมีความสําคัญเก่ียวข>อง
เพ่ิมมากข้ึนในปsจจุบัน การจัดการประสานงานระหวCางกิจกรรมตCาง ๆ (Activities) เพ่ือทําให>การ
เคลื่อนย>าย หรือการไหลของนักทCองเท่ียวจาก ต>นนํ้าไปสูCปลายทางโดยไมCมีข>อผิดพลาด และท>าให>
ได>รับความพอใจสูงสุด (ไพรัช พิบูลย&รุCงโรจน&, 2554) การจัดการโลจิสติกส&ท่ีดี คือการให>บริการ
นักทCองเท่ียวไปยังสถานท่ีทCองเท่ียว อีกท้ังเปBนการเตรียมรองรับจ>านวนนักทCองเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
ตCางชาติท่ีจะเข>ามาทCองเท่ียวทางนํ้าในเส>นทาง จนถึง ตลาดนํ้าอัมพวา เพ่ือท่ีจะทําให>นักทCองเท่ียวผู>
พิการและผู>สูงอายุเกิดความประทับใจในการบริหารจัดการท่ีดี แล>วกลับมาทCองเท่ียวอีก เปBนการสร>าง
รายได>ให>เกิดข้ึนจากการทCองเท่ียว และเปBนการอนุรักษ&สืบสาน วิถีชีวิตของชาวชุมชนริมฝs งนํ้าให>สืบ
ตCอไป การบริหารจัดการด>านโลจิสติกส&การทCองเท่ียว (Tourism Supply Chain) ก็คือการจัดการ
ข้ันตอนตCาง ๆ ในการให>บริการท่ีต>องตCอเน่ืองเปBนลูกโซCให>มีประสิทธิภาพ ท้ังในด>านเวลา ต>นทุน และ
เกิดความ พึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยช้ีชัดวCาการจัดการการทCองเท่ียวจ>าเปBนต>องกระทําเปBนองค&รวม 
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มีการบูรณาการกลุCมวิสาหกิจ (Cluster) ซึ่งการจัดการหCวงโซCคุณคCาก็คือการจัดการโลจิสติกส& การ
จัดการโลจิสติกส&ของการทCองเท่ียวมีความแตกตCางจากโลจิสติกส&ของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ม่ิงสรรพ& และ
คณะ ,2551) ดังน้ันผู>วิจัยเล็งเห็นวCาการทCองเท่ียวทางนํ้าโลจิสติกส&เพ่ือการทCองเท่ียวคนพิการและ
ผู>สูงอายุตลาดอัมพวา ของทัวร&การทCองเท่ียว จึงเปBนอีกกรณีศึกษาหน่ึงในการสามารถนําทฤษฎีการ
บริหารจัดการโลจิสติกส&การทCองเท่ียวในมุมมองของผู>ท่ีเก่ียวข>องกับการใช>และพัฒนา เพ่ือทราบถึง
ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส&เพ่ือการทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุตลาดอัมพวา และปsญหาด>านโล
จิสติกส&การทCองเท่ียวในปsจจุบันมาตCอยอดในเร่ืองการพัฒนามาตรฐานการจัดการและบริการเพ่ือ
ยกระดับการบริหารจัดการให>เปBนมาตรฐานและให>เปBนแหลCงทCองเท่ียวอีกแหCงหน่ึง ซึ่งเปBนท่ียอมรับ
ของนักทCองเท่ียวท้ังชาวไทยและตCางชาติ อีกท้ังน>าการศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกส&เพ่ือ
การทCองเท่ียวทางนํ้า เพ่ือเปBนแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส& การทCองเท่ียวในโปรแกรมการ
ทCองเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือท>าให>เกิดการพัฒนา และสCงเสริมการทCองเท่ียวทางนํ้าของตลาดอัมพวาได>อยCาง
ย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ&โลจิสติกส&เพ่ือการทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุตลาดอัมพวา 
สมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุ ชุมชน และผู>ประกอบการ 
ในองค&ประกอบการบริหาหารการจัดการโลจิสติกส&การทCองเท่ียวทางนํ้าอายุตลาดอัมพวา 
สมุทรสงคราม 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตด านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ผู> วิ จัยได>แบCงเปBน 3 กลุCม ได>แกC  กลุCม 
นักทCองเท่ียวผู>พิการและผู>สูงอายุ กลุCมชุมชน/กลุCมผู>ค>าในแหลCงทCองเท่ียว และกลุCมผู>ประกอบการการ
ทCองเท่ียว สําหรับการศึกษา แนวทางการพัฒนา ผู>วิจัยใช>การเก็บข>อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ&
กลุCมตัวอยCาง จํานวน 6 คน แบCงเปBน กลุCมผู>ประกอบการ จํานวน2 คน กลุCมตัวแทนชุมชน 2 คน และ
ผู>ค>าในชุมชน 2 คน 

 2. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการบริหารโลจิสติกส&เพ่ือการทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุตลาด
อัมพวา สมุทรสงคราม ต้ังแตCต>นนํ้าจนถึงปลายนํ้า โดยเข>าไปศึกษาวCา มีการบริหารจัดการในรูปแบบ
ใด เพ่ือให>ได>ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยอาจจะมีทฤษฎีตCางๆเข>ามาเก่ียวข>อง เชCน การไหลของวัตถุดิบ
(Material Flow) จะเร่ิมจากผู>ผลิตและเปลี่ยนสภาพไปเร่ือย ๆ จนเปBนการบริการและสCงไปยังลูกค>า 

3. ขอบเขตด านสถานท่ี ศึกษาเฉพาะเส>นทางโปรแกรมการทCองเท่ียวโลจิสติกส&เพ่ือการ
ทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุตลาดอัมพวา สมุทรสงคราม 

4. ขอบเขตด านระยะเวลา ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผู>วิจัยใช>ระยะเวลาในการเก็บข>อมูล ต้ังแตC 1 
สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
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การทบทวนวรรณกรรม  
1. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการโลจิสติกส& (Logistics Management)  
2. แนวคิดทฤษฎีการขนสCง  
3. แนวคิดทฤษฎีเร่ืองการทCองเท่ียว  
4. แนวคิดทฤษฎีโลจิสติกส&สาํหรับการทCองเท่ียว (Tourism logistics)  
5. แนวคิดทฤษฏีการวิเคราะห&หCวงโซCอุปทานของการทCองเท่ียว  
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง  

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. วิธีการวิจัย  
2. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง  
3. การสร>างเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
4. การเก็บรวบรวมข>อมูล  
5. วิเคราะห&ข>อมูล  

 
ผลการวิจัย  

ผู>วิจัยได>เก็บรวบรวมข>อมูล 2 แบบ ดังน้ี  
1. แบบสอบถามความคิดเห็น  

1.1 นักทCองเท่ียว ในมุมมองขององค&ประกอบและการบริหารการจัดการโลจิสติกส&เพ่ือ
การทCองเท่ียวคนพิการและผู>สูงอายุตลาดอัมพวา สมุทรสงครามจํานวน 200 คน  

1.2 ชุมชน/ผู>ค>าในแหลCงทCองเท่ียว เก่ียวกับผลของการเปBนแหลCงทCองเท่ียว และความ
พร>อมด>านการจัดการโลจิสติกส& ในชุมชน จํานวน 100 คน  

2. แบบสัมภาษณ�  
กลุCมผู>ให>ข>อมูลสําคัญ จํานวน 6 คน แบCงเปBน ชุมชน 4 คน และผู>ประกอบการจํานวน 5 คน 

 
การวิเคราะห�ข อมูลเชิงพรรณนา กลุ�มนักท�องเท่ียว  

สCวนท่ี 1 ข>อมูลท่ัวไป ได>แกC เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได>เฉลี่ยตCอเดือน วุฒิการศึกษา 
และภูมิลําเนา จากการวิจัยพบวCานักทCองเท่ียวสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปO รองลงมา 20-
29 ปO และน>อยท่ีสุดคืออายุตํ่ากวCา 20 ปO สCวนใหญCสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรสแล>ว และน>อย
ท่ีสุดคือสถานภาพ หยCา/หม>าย นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเปBนพนักงานบริษัท รองลงมาเปBนนักเรียน/
นักศึกษา และน>อยท่ีสุดคือรัฐวิสาหกิจ สCวนใหญCมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ี 15,001 – 25,000 บาท 
รองลงมามีรายได> 10,001 – 15,000 บาท และน>อยท่ีสุดคือมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือน มากกวCา 25,001 
บาท นักทCองเท่ียวสCวนใหญCมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือวุฒิตํ่ากวCาปริญญาตรี และน>อย
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ท่ีสุดคือวุฒิปริญญาเอก ภูมิลําเนาสCวนใหญCอยูCกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือจังหวัดอ่ืน และน>อยท่ีสุด
คือภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

ส�วนท่ี 2 ข>อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการทCองเท่ียวท่ีมีผลจากความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว  
จากการวิจัยพบวCานักทCองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวโปรแกรมการทCองเท่ียวทางนํ้าตลาดอัมพวา จังหวัด
สมุทรสาคร สCวนใหญCจะมาคร้ังท่ี 1 รองลงมาคือคร้ังท่ี 2 และน>อยท่ีสุดคือคร้ังท่ี 3 สถานท่ีหลักท่ีต้ังใจ
มาเท่ียวสCวนใหญCคือ ตลาดนํ้า รองลงมาคือน่ังเรือชมวิถึชีวิต และน>อยท่ีสุดคือสถานท่ีทCองเท่ียวอ่ืนๆ 
การได>รับข>อมูลขCาวสารการทCองเท่ียวสCวนใหญCจาก Internet รองลงมาคือ จากเพ่ือน/ญาติ และได>รับ
ข>อมูลขCาวสารน>อยท่ีสุดจากคูCมือทCองเท่ียวและการทCองเท่ียวแหCงประเทศไทย การวางแผนใช>จCายตCอ
คร้ัง สCวนใหญCวางแผนไว> 1,001 – 2,000 บาท รองลงมาคือ น>อยกวCา 1,000 บาท และน>อยท่ีสุดคือ 
3,001 – 4,000 บาท ท้ังหมดจะใช>บัตรเงินสดในการทCองเท่ียว ปsญหาในการทCองเท่ียวในโปรแกรม
ทัวร& สCวนใหญCเห็นวCาการเช่ือมตCอระหวCาง รถ-เรือ ใช>เวลานาน รองลงมาคือเส>นทางในการเดินทางไมC
เหมาะสม และปsญหาน>อยท่ีสุดคืออุปกรณ&ชCวยเหลือเม่ือเกิดเหตุตCางๆ ในรถ-เรือ ไมCพร>อม 
วัตถุประสงค&ของนักทCองเท่ียวสCวนใหญCเพ่ือพักผCอน หยCอนใจ รองลงมาเพ่ือไหว>พระทําบุญ และน>อย
ท่ีสุดเพ่ือศึกษาธรรมชาติ  

ส�วนท่ี 3 ข>อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวท่ีมีตCอองค&ประกอบและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส&การทCองเท่ียวทางน>�า 8 องค&ประกอบ ดังน้ี 

1. คุณค�าท่ีได รับจากการจัดการโลจิสติกส� ด านการไหลทางกายภาพ  
 นักทCองเท่ียวผู>พิการและผู>สูงอายุ พึงพอใจการเข>าถึงแหลCงอาหารและเคร่ืองด่ืมได>งCาย 

ความปลอดภัย ณ สถานท่ีทCองเท่ียว ความปลอดภัยในเขตชุมชน ความปลอดภัยในบริเวณฝูงชนอัด 
มากท่ีสุด และพึงพอใจความพร>อมของบริษัททัวร&/แพ็กเกจทัวร& การลงทะเบียนเข>าพัก/เข>าเย่ียมชม
สถานท่ี การเดินทางในกรณี เชCน เกิดอุบัติเหตุ ในระดับมาก มีคCาเฉลี่ยโดยรวมเทCากับ 4.45 อยูCใน
ระดับดีมาก  

2. คุณค�าท่ีได รับจากการจัดการโลจิสติกส� ด านการไหลของสารสนเทศ  
 นักทCองเท่ียวพึงพอใจข>อมูลสถานท่ีทCองเท่ียวมีประวัติความเปBนมานCาสนใจ มากท่ีสุด พึง

พอใจข>อมูลแหลCงบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามจุดตCางๆ ข>อมูลจากเว็บไซต&ท่ีเปBนทางการ บอก
รายละเอียดได>ถูกต>อง ข>อมูลการเดินทางจากจุดเร่ิมต>นไปยังแหลCงทCองเท่ียวตCางๆ ในระดับมาก มี
คCาเฉลี่ยเทCากับ 3.92 อยูCในระดับมาก  

3. ด านการให บริการ  
 นักทCองเท่ียวพึงพอใจด>านการให>บริการ คือ สถานท่ีทCองเท่ียวมีความสะอาดสะดวกสบาย

ไมCสับสนวุCนวาย มีความปลอดภัย ร>านจ>าหนCายอาหารและเคร่ืองด่ืมมีเพียงพอ ห>องนํ้า สะอาด/
เพียงพอ สะดวกตCอการใช>งาน มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.79อยูCในระดับมากท่ีสุด  

4.ด านสถานท่ี  
 นักทCองเท่ียวพึงพอใจ สาธารณูปโภคมีคุณภาพและใช>การได>ดี มีคCาเฉลี่ย 4.30 อยูCใน

ระดับมากท่ีสุด  
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5. ด านการส�งเสริมการตลาด  
 นักทCองเท่ียวมีความพึงพอใจ การประชาสัมพันธ&ทางอินเตอร&เน็ต ในระดับมาก และ 

พึงพอใจการประชาสัมพันธ&ทางโทรทัศน&/วิทยุ แผCนพับ/ใบปลิว ในระดับปานกลาง และพึงพอใจมี
กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ท่ีนCาสนใจในจุดท่ีเปBนแหลCงทCองเท่ียวในระดับปานกลาง มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 3.54 อยูC
ในระดับปานกลาง  

6. ด านบุคลากร  
 นักทCองเท่ียวพึงพอใจคนในพ้ืนท่ีให>บริการด>วยความสุภาพและเปBนมิตร ดูแลเอาใจใสC 

กระตือรือร>นและเต็มใจให>บริการ มากท่ีสุด พึงพอใจคนในพ้ืนท่ีให>บริการรวดเร็ว ตอบข>อซักถาม 
 อยCางชัดเจน ในระดับมาก และพึงพอใจการประชาสัมพันธ&แบบบอกตCอ(เลCาให>ฟsง) ใน

ระดับปานกลาง มีคCาเฉลี่ย 4.41 อยูCในระดับมากท่ีสุด  
7. ด านกระบวนการให บริการ  
 นักทCองเท่ียวมีความพึงพอใจ ผู>ให>บริการเรือนําเท่ียวมีการจัดระเบียบการข้ึน-ลง เรือเปBน

ล>าดับข้ันตอน ไมCสับสนวุCนวาย มีการเตรียมอุปกรณ&ชCวยเหลือเม่ือเกิดเหตุตCางๆ และมีการแนะน>าการ
ใช>อุปกรณ&ให>กับนักทCองเท่ียวกCอนออกเดินทาง เจ>าหน>าท่ีนําเท่ียวมีความรู>อยCางถCองแท> สามารถให>
ข>อมูลด>วยถ>อยคําท่ีสุภาพ ถูกต>อง ชัดเจนท่ัวถึง และเช่ือถือได> เจ>าหน>าท่ีมีเอกสารแนะนําสถานท่ี
ทCองเท่ียวตามจุดตCางๆ ครบถ>วน ผู>ให>บริการตามแหลCงทCองเท่ียวตCางๆ มีใจให>บริการด>วยความสุภาพ 
มีไมตรีจิต มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.73 อยูCในระดับมากท่ีสุด 

8. ด านการกลับมาเท่ียวซ า/แบ�งปSนประสบการณ�  
 นักทCองเท่ียวพึงพอใจการอยากกลับมาเท่ียวนํ้าตลาดอัมพวา สมุทรสงคราม ในคร้ังตCอไป

อยากมาเยือนโปรแกรมทัวร& การทCองเท่ียวนํ้าตลาดอัมพวา สมุทรสงคราม มากกวCาแหลCงทCองเท่ียว
อ่ืนๆ ในคร้ังตCอไปจะพาเพ่ือน / คนรู>จักมาเท่ียวด>วย จะแนะนําให>คนอ่ืนๆ เดินทางมาเท่ียวด>วย  
มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.64 อยูCในระดับมากท่ีสุด  
 
วิเคราะห�ข อมูลนักท�องเท่ียวท่ีอยากให สถานท่ีท�องเท่ียวมีการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส� หรือ
ปรับปรุงอย�างไร  

ด านสถานท่ี  
นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเห็นควรให>มีการพัฒนาจุดทCองเท่ียวใหมCๆ รองลงมามีสถานท่ีแวะเท่ียว

เพ่ิมมากข้ึน และน>อยท่ีสุดมีป}ายบอกทางจุดแวะเท่ียว  
ด านการเดินทาง  
นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเห็นวCาควรจัดล>าดับจุดทCองเท่ียวให>มีความเหมาะสมข้ึน รองลงมาคือการ

เดินทางควรมีความสะดวกมากข้ึนและน>อยท่ีสุดเห็นวCาควรจะใช>เวลาในการเดินทางแตCละจุดให>น>อยลง  
ด านบุคลากร  
นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเห็นวCาควรพัฒนาบุคลากร อบรมช้ีแจงคนในพ้ืนท่ีให>มีความเปBนมิตร

กับนักทCองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และรองลงมา อบรมช้ีแจงคนในพ้ืนท่ีในการให>ค>าแนะน>าท่ีถูกต>องชัดเจน  
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ด านการบริการ  
นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเห็นวCาควรมีการบริการน>�าด่ืม และขนม(ฟรี) รองลงมามีห>องน>�า/สุขา  

ท่ีสะอาดเพียงพอ สะดวกใช>งาน และน>อยท่ีสุดคือ มีการบริการปฐมพยาบาล และจัดชุดพยาบาล
เคลื่อนท่ีตามจุดตCางๆ  

ด านอ่ืนๆ  
นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเห็นวCาสถานท่ีทCองเท่ียวมีความปลอดภัย / จัดเจ>าหน>าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยตามจุดตCางๆ ให>เพียงพอ และรองลงมาเห็นวCามีการจัดงานกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

การวิเคราะห�ข อมูลเชิงพรรณนา กลุ�มชุมชน/ผู ค าในแหล�งท�องเท่ียว  
ส�วนท่ี 1 ข>อมูลท่ัวไป ได>แกC เพศ อายุ สถานภาพ รายได>เฉลี่ยตCอเดือน วุฒิการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูCในชุมชน ผลการวิจัยพบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญC เปBนเพศหญิงมากกวCา
เพศชาย อายุ 40 – 49 ปO มากท่ีสุด รองลงมา อายุ 20 – 29 ปO และน>อยท่ีสุดอายุ 50 ปOข้ึนไป สCวน
ใหญCสถานภาพสมรส รองลงมาคือสถานภาพโสด และหยCา/หม>าย น>อยท่ีสุด รายได>เฉลี่ยตCอเดือนสCวน
ใหญC มากกวCา 25,001 บาท รองลงมา 10,001 – 15,000 บาท และน>อยท่ีสุดมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือน 
15,001 – 25,001 บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือวุฒิตํ่ากวCาปริญญาตรี และ
น>อยท่ีสุดวุฒิปริญญาโท ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูCในชุมชนสCวนใหญC 5 – 9 ปO รองลงมาคือ 10 – 14 ปO 
และมากกวCา 15 ปO เปBนจ>านวนเทCากัน และน>อยท่ีสุดคือ อาศัยในชุมชนน>อยกวCา 5 ปO 
  ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลของการเป�นแหล�งท�องเท่ียว และความพร อมด านการ
จัดการ โลจิสติกส�ในชุมชน  

ด านท่ี 1 ผลของการเป�นแหล�งท�องเท่ียว  
1. การทCองเท่ียวทําให>ชุมชนของทCานมีการปรับปรุงป}ายบอกเส>นทางชัดเจน มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 

4.70 และ สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
2. การทCองเท่ียวท>าให>คนในท>องถ่ินได>รับขCาวสารมากข้ึน มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.82 และสCวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
3. การทCองเท่ียวท>าให>เกิดการพัฒนาชุมชนให>นCาอยูC มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.92 และสCวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4. การทCองเท่ียวทําให>แหลCงชุมชนสะอาดข้ึน มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.86 และสCวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.34 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
5. คนในชุมชนมีสCวนรCวมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน&บริเวณแหลCงทCองเท่ียว มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 

4.89 และ สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
6. การทCองเท่ียวท>าให>มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เชCน นํ้าประปา ไฟฟ}า โทรศัพท& 

การกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสีย มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 3.74 และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ด านท่ี 2 ความพร อมด านการจัดการโลจิสติกส�  
1. มีการสCงเสริมความรCวมมือการจัดการแหลCงทCองเท่ียวเปBนเครือขCายในพ้ืนท่ีใกล>เคียงมี

คCาเฉลี่ยเทCากับ 4.78 และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
2. มีการจัดอบรมให>ความรู>แกCชุมชนในท>องถ่ินเก่ียวกับแนวทาง การพัฒนา ฟ¢¡นฟู และการ

อนุรักษ&วัฒนธรรมท>องถ่ิน มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.79 และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด  

3. คนในชุมชนมีสCวนรCวมในการพิจารณาถึงประโยชน& หรือ ผลกระทบท่ีได>รับจากการจัดการ
ทCองเท่ียวด>าน โลจิสติกส& มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 3.68 และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 มีระดับความพึง
พอใจมาก  

4. คนในชุมชนได>รับการอบรมข>อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทCองเท่ียวของชุมชน มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 
3.80 และ สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 มีระดับความพึงพอใจมาก 

5. คนในชุมชนมีสCวนรCวมมือในการเผยแพรCข>อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทCองเท่ียวของชุมชน  
มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.68 และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(ก) ผลการสัมภาษณ& ในมุมมองขององค&ประกอบและการบริหารการจัดการโลจิสติกส& การ
ทCองเท่ียวผู>พิการและผู>สูงอายุของตลาดนํ้าอัมพวา สมุทรสาคร ของกลุCมเจ>าหน>าท่ีสCวนท>องถ่ินของรัฐ 
และผู>ค>า ในแหลCงชุมชน จํานวน ถ คน ในด>านความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ความสามารถของชุมชน ด>านการจัดการโลจิสติกส&ในชุมชน สําหรับรองรับธุรกิจการทCองเท่ียว พบวCา 

1. แนวทางแก>ปsญหา และการเตรียมแผนสํารอง สําหรับการจัดล>าดับจุดทCองเท่ียวใหมC 
ของโปรแกรมการทCองเท่ียวทางนํ้าของตลาดอัมพวา เชCน ในกรณีเกิดฝนตก หรือระดับนํ้า ข้ึน/ลง 
ปกติในฤดูนํ้าหลาก หากมีนํ้าทCวมจะไมCสามารถเป�ดให>บริการได> เปBนระยะเวลา ถึง 3 เดือน จึงมีการ
สร>างเข่ือนเพ่ือป}องกันปsญหา และเน่ืองจากเปBนการทCองเท่ียวทางนํ้า จะททําให>เกิดปsญหาในการ
เดินทาง ทําให>ต>องมีการวางถุงทราย และดูแลความปลอดภัยอยCางเข>มงวด  

2. แนวทางและแผนพัฒนาด>านการทCองเท่ียวของอัมพวา คาดวCา และจะมีการจัดระเบียบ 
ปรับปรุงทางเดินทางเท>า ให>มีความสะดวก เปBนระเบียบมากข้ึน เพ่ือพัฒนา รูปแบบการเคลื่อนย>าย
เข>ามาในแหลCงทCองเท่ียว และตามจุดทCองเท่ียวตCางๆได>งCาย เกิดความสะดวก รวดเร็ว  

3. การรวมกลุCม เพ่ือพัฒนาด>านโลจิสติกส& เพ่ือการทCองเท่ียว แตCละหมูCจะมีสินค>า OTOP 
ท่ีขึ้นช่ือของตนเองมีการรวมกลุCมรCวมกันพัฒนา และมีการจัดต้ังชมรมตCางๆ เชCน ชมรมผู>สูงอายุ มีการ
ฝuกอาชีพด>านการนวด เพ่ือคอยให>บริการนักทCองเท่ียว และมีการจัดระเบียบการจราจร เชCน ขอความ
รCวมมือไมCให>ใช>รถจักรยานยนต& ในพ้ืนท่ี วันเสาร& – อาทิตย& 

4. เพ่ือพัฒนาด>านโลจิสติกส& เพ่ือการทCองเท่ียวมีการสCงเสริมท>าสินค>าการเกษตร , การ
นวดแผนโบราณ นวดฝ�าเท>า, ผลิตภัณฑ&ในท>องถ่ินมาแปรรูป ให>เกิดความหลากหลายมากข้ึน เชCน 
หนCอกะลา และมีการรวมกลุCมผู>ค>าในชุมชน เพ่ือให>เกิดการพัฒนาอยCางตCอเน่ือง  
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5. สินค>าท่ีจ>าหนCายเปBนสินค>าท่ีผลิตเอง หรือ รับมาจากท่ีอ่ืนๆ ได>ใช>กระบวนการด>าน โลจิ
สติกส&เข>าบริหารจัดการอยCางไร สินค>าสCวนใหญCจะผลิตเองในชุมชน และมาจากภายใน พ้ืนท่ีทCองเท่ียว 
โดยใช>การบริหารจัดการด>านโลจิสติกส& คือ มีการผลิตสินค>าเพ่ือตอบสนองความต>องการของ
นักทCองเท่ียว โดยเฉลี่ยยอดขาย และน>ามาคํานวณจ>านวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ จากน้ันท>าการผลิต และ
ท>าการขนสCงสินค>าไปท่ีร>านค>า เพ่ือกระจายสินค>าให>แกCนักทCองเท่ียว 

(ข) ผลการสัมภาษณ&ในมุมมองขององค&ประกอบและการบริหารการจัดการโลจิสติกส& การ
ทCองเท่ียวทางนํ้าของผู>พิการและผ>สูงอายุตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ดังน้ี ผู>ประกอบการ
เดินเรือ จจํานวน 4 คน ในด>านความคิดเห็นเก่ียวกับความพอใจในความพร>อมของการบริหาร
จัดการโลจิสติกส&สําหรับการทCองเท่ียวทางนํ้าพบวCา  

1. คุณคCาท่ีนักทCองเท่ียวได> รับจากการจัดการโลจิสติกส&ด>านการไหลทางกายภาพ
นักทCองเท่ียว ได>รับความรู> ด>านประวัติศาสตร& นิเวศวิทยา พักผCอน หยCอนใจ สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ มี
การพัฒนาเส>นทางการเดินเรือให>สะดวก สะอาด และปลอดภัย และยังสืบสานวิถีชีวิตริมคลอง ท่ีมีมา
อยCางยาวนาน  

2. คุณคCาท่ีนักทCองเท่ียวได>รับจากการจัดการโลจิสติกส&ด>านการไหลของสารสนเทศได>รับ
ทราบข>อมูลการทCองเท่ียวท่ีเปBนประโยชน& และสามารถน>าข>อมูลท่ีเปBนประโยชน&เหลCาน้ีไปศึกษาหา
ข>อมูลเพ่ิมเติม อีกท้ังพัฒนาการเข>าถึงข>อมูลด>านสารสนเทศให>สะดวก งCายดายข้ึน  

3. ด>านการให>บริการนักทCองเท่ียวมีการให>บริการนักทCองเท่ียวด>วยความเอาใจใสC 
ระมัดระวังเร่ือง ความปลอดภัยในการเดินทาง สุภาพ เปBนมิตร สะดวก รวดเร็ว  

4. การเตรียมพร>อมในกรณีฉุกเฉิน ด>านการเคลื่อนท่ีทางกายภาพ (Physical flow) มีการ
เตรียมอุปกรณ&กู>ชีพในเรือทุกล>า และมีการอบรมพนักงานทุกคน ให>ทราบ และสามารถปฏิบัติได> มี
แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุตCางๆ  

5. ดัชนีวัดความสามารถในการรองรับและน>านักทCองเท่ียวออกจากสถานท่ีในกรณีฉุกเฉิน
มีการฝuกซ>อม การรับมือกรณีฉุกเฉินเปBนประจํา ทุกๆ 6 เดือน 

(ค) ผลการสัมภาษณ&ความคิดเห็นผู>ประกอบการเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิ
สติกส&สําหรับผู>พิการและผู>สูงอายุ ของตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร พบวCา  

1. การเข>ามาในแหลCงทCองเท่ียวได>งCาย สะดวก รวดเร็ว (มีแผนท่ีชัดเจน) เดินทางสะดวก 
สามารถเดินทางได> ทางบก  

2. การรวมกลุCม กับบุคคลหรือหนCวยงานใด เพ่ือพัฒนาด>านโลจิสติกส& (เชCน การใช>ข>อมูล
พยากรณ&อากาศ หรือ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง)  

3. การสCงเสริมและสนับสนุนให>มีการรวมกลุCมเพ่ือพัฒนาด>านโลจิสติกส&การทCองเท่ียวทาง
นํ้าผู>พิการทางการได>ยินและผู>สูงอายุ มีการสCงเสริมเส>นทางการทCองเท่ียวใหมCๆ และพัฒนาเส>นทาง
การทCองเท่ียวปsจจุบันให>มีศักยภาพมากข้ึนโดยมีการเข>ารCวมสัมมนากับสมาคมการค>าธุรกิจ 
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การอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลโดย แบCงออกเปBน 3 กลุCม ได>แกC  
1. นักท�องเท่ียว สCวนใหญCจะเปBนนักทCองเท่ียวหน>าใหมC ท่ีต้ังใจมาเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวาเปBน

หลัก สCวนมากได>รับข>อมูลขCาวสารการทCองเท่ียวจากทาง Internet และมีการวางแผนคCาใช>จCาย โดยใช>
เงินสดในการทCองเท่ียว ประมาณ 1,001 – 2,000 บาท จุดประสงค&คือเพ่ือพักผCอนหยCอนใจ และการ
ไหว>พระท>าบุญ สําหรับปsญหาในการเดินทางมาทCองเท่ียว คือ การเช่ือมตCอระหวCางรถ – เรือ เส>นทาง
ในการเดินทางไมCเหมาะสม การบริหารหน>าทCาเรือสับสนวุCนวาย สืบเน่ืองจากมีนักทCองเท่ียวตCางๆ มี
จํานวนมาก ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ เถลิงศักด์ิ ชัยชาญ (2555) ศึกษาเร่ืองการจัดการ โลจิสติกส&
สําหรับการทCองเท่ียวในอ>าเภอ วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวCา แนวทางการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส&การทCองเท่ียวให>ดีข้ึน ได>แกC การท>าให>นักทCองเท่ียวเข>ามาในแหลCงทCองเท่ียวได>งCาย 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย การจัดการโลจิสติกส&ด>านการไหลทางกายภาพ พึงพอใจมากท่ีสุดใน
การเข>าถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมได>งCาย สถานท่ีมีความปลอดภัย ด>านการไหลของสารสนเทศ ข>อมูล
เก่ียวกับสถานท่ีทCองเท่ียวมีประวัติความเปBนมานCาสนใจ ด>านการให>บริการและสถานท่ีสะอาด
สะดวกสบาย มีร>านจ>าหนCายอาหารเคร่ืองด่ืมจ>านวนมาก มีห>องนํ้า-ห>องสุขา ท่ีสะอาดและเพียงพอ มี
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพและใช>การได>ดี ด>านบุคลากรคนในชุมชนบริการด>วยความ
สุภาพอยCางเปBนมิตร กระตือรือร>นและเต็มใจให>บริการ ด>านกระบวนการให>บริการจัดระเบียบในการ
ข้ึนรถ-ลงเรือ เปBนล>าดับข้ันตอนไมCสับสนวุCนวาย ผู>ให>บริการเรือน>าเท่ียวมีการเตรียมอุปกรณ&ชCวยเหลือ 
เม่ือเกิดเหตุตCางๆ และเจ>าหน>าท่ีได>มีการแนะนําการใช> 

2. ชุมชน คนในชุมชนสCวนใหญCเปBนบุคคลในท>องถ่ิน มีความเปBนอยูCแบบเครือญาติ เดิม
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม เชCนเคร่ืองปs¡นดินเผา สอดคล>องกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ 
เจริญชัยสมบัติ (2555) ศึกษาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล>อมและวิถีชีวิตชุมชนจากการทCองเท่ียว 
พบวCาการเข>ามาของนักทCองเท่ียวท>าให>คนในชุมชนหันมาท>าอาชีพเสริมเก่ียวกับการทCองเท่ียวมากข้ึน 
เชCน การท>าขนม ขายของท่ีระลึก บริการให>เชCารถจักรยาน เปBนต>น รายได>เฉลี่ยตCอเดือนประมาณ 
25,001 ข้ึนไป การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด อาศัยอยูCในชุมชน 5 – 9 ปO ซึ่งจะเห็นได>วCามีการ
อพยพ หรือการเคลื่อนย>ายของประชาชน จากภายนอกเกาะเกร็ด เข>ามาประกอบอาชีพค>าขาย ใน
ตลาดอัมพวาเพ่ิมมากข้ึนจะเห็นได>จากระยะเวลาในการอยูCอาศัย ผลของการเปBนแหลCงทCองเท่ียวและ
ความพร>อมด>านการจัดการโลจิสติกส& ท>าให>ชุมชนมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เชCน น>�าประปา 
ไฟฟ}า โทรศัพท& การจัดการขยะและบําบัดนํ้า ท>าให>แหลCงชุมชนสะอาดข้ึน มีการสCงเสริมความรCวมมือ
การจัดการแหลCงทCองเท่ียวเปBนเครือขCายในพ้ืนท่ีใกล>เคียง จัดอบรมให>ความรู>เก่ียวกับ แนวทางการ
พัฒนา ฟ¢¡นฟู และการอนุรักษ&วัฒนธรรมท>องถ่ิน เชCน วัฒนธรรมชนเผCา วิถีชีวิตของชาวบ>าน, การ
ทําอาหาร และหัตถกรรมเคร่ืองปs¡นดินเผา คนในชุมชนมีสCวนรCวมมือในการเผยแพรCข>อมูลเก่ียวกับ
สถานท่ีทCองเท่ียว 

3. ผู ประกอบการ มีความพอใจในการจัดการโลจิสติกส& สําหรับการทCองเท่ียวผู>พิการและ
ผู>สูงอายุทางนํ้าตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ในด>าน การไหลทางกายภาพเปBนตัวกลางในการ
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เช่ือมโยงพานักทCองเท่ียว หรือการเคลื่อนย>ายคน (People) สินค>า(Goods) หรือบริการ(Service) 
จากต>นทาง ไปยังปลายทางได>สะดวก รวดเร็วข้ึน นักทCองเท่ียวได>รับความรู>ด>านประวัติศาสตร& 
นิเวศวิทยา และความเพลิดเพลินพักผCอนหยCอนใจ สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ท>าให>เกิดการพัฒนาเส>นทาง
การเดินเรือท่ีสะดวก ปลอดภัย อีกท้ังเปBนการชCวยอนุรักษ& สืบสานวิถีชีวิตริมคลอง และวัฒนธรรมชาว
มอญท>องถ่ินท่ีมีมาอยCางยาวนาน ด>านการให>บริการนักทCองเท่ียวด>วยความเอาใจใสC สุภาพ เปBนมิตร 
รวดเร็ว ระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยระหวCางการเดินทาง ในกรณีฉุกเฉินด>านการเคลื่อนย>ายทาง
กายภาพ (Physical flow) มีอุปกรณ&กู>ชีพเตรียมพร>อมทุกล>า มีการอบรมพนักงานทุกคนให>ทราบ
เข>าใจ และสามารถปฏิบัติได> ในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุ มีการฝuกซ>อมรับมือประจ>าทุกๆ 
6 เดือน ในด>านการรวมกลุCมกับบุคคล หรือหนCวยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาด>านโลจิสติกส& มีการประชุม
รCวมกับสมาคมการค>าธุรกิจทCาเพ่ือแลกเปลี่ยนข>อมูลท่ีเปBนประโยชน& สCงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ด>าน โลจิสติกส&การทCองเท่ียวทางนํ้าให>มากข้ึนตCอไป 
 
ข อเสนอแนะจากการวิจัย  

การบริการจัดการโลจิสติกส& สําหรับการทCองเท่ียวผู>พิการและผู>สูงอายุทางนํ้าตลาดนํ้าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1. นักท�องเท่ียว ควรมีการเตรียมความพร>อมในด>านตCางๆ  
 ก) การหาข>อมูลแหลCงทCองเท่ียวจากสื่อตCางๆ  
 ข) การวางแผนคCาใช>จCายในการทCองเท่ียว  
 ค) การวางแผนในการเดินทาง  
 ง) ด>านสุขภาพ และรCางกาย เพราะโปรแกรมการทCองเท่ียว มีการเดินทางท้ังทางบก ควร

มีการเตรียมตัวท่ีดี  
 จ) ศึกษาข>อมูลแหลCงทCองเท่ียว รวมถึงท>าความเข>าใจวัฒนธรรมท>องถ่ิน ข>อปฏิบัติ และ 

ข>อห>ามตCางๆ ในท>องถ่ินน้ัน เพ่ือท่ีจะได>รับความรู>ที่กระจCางชัดเจน และความเพลิดเพลินมากข้ึน  
 ฉ) โปรแกรมการทCองเท่ียวสําหรับการทCองเท่ียวผู>พิการและผู>สูงอายุทางนํ้าตลาดนํ้าอัมพ

วา จังหวัดสมุทรสาครเปBนการทCองเท่ียวเชิงอนุรักษ&ศิลปวัฒนธรรมท>องถ่ินชุมชน และวิถีชีวิตชุมชน
โบราณ ควรชCวยกันอนุรักษ& สืบสาน และเผยแพรCข>อมูลให>กับประชาชนท่ัวไป เพ่ือรักษาไว>ซึ่งแหลCง
เรียนรู>ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร& ให>คงอยูCตCอไป อยCางย่ังยืน  

2.ชุมชน  
 ก) ควรรักษาเอกลักษณ& และอัตลักษณ& ของชุมชนไว> เชCน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม

แบบพ้ืนบ>านด้ังเดิม  
 ข) มีการพัฒนาบุคลากร ด>านความรู>เก่ียวกับวัฒนธรรมชาวบ>านท>องถ่ิน ประวัติความ

เปBนมา สามารถให>เผยแพรCความรู> หรือให>ข>อมูลท่ีถูกต>องแกCนักทCองเท่ียวได>  
 ค) มีความไมตรีจิตร เปBนมิตรกับนักทCองเท่ียว  
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 ง) สCงเสริมให>มีการรวมกลุCมท>ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในด>านตCาง เชCน ด>านอาหาร 
ศิลปหัตถกรรม ตCางๆ  

 จ) ควรมีกิจกรรม หรือชมรมสําหรับผู>สูงอายุ ได>มีบทบาทในชุมชน ท>าให>เกิดความรู>สึกมี
สCวนรCวม หรือจัดกิจกรรมเพ่ือถCายทอดความรู> และทักษะ จากรุCนสูCรุCนถCายทอดวิถีชีวิตของชาวบ>าน
ด้ังเดิม แกCเยาวชน เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม ให>เยาวชนเกิดมีความรู> ความรักความ หวงแหนใน
ท>องถ่ิน อีกท้ังเปBนการเพ่ิมทักษะความชํานาญ ฝOมือชCางในด>านตCางๆ ให>มีผู>สืบตCอไป  

3. ผู ประกอบการ  
 ก) ควรมีการประสานความรCวมมือระหวCางองค&กร (Cluster)  
 จากประโยชน&และความสําคัญของการรวมกลุCมคลัสเตอร& ซึ่งจะชCวยเรCงให>เกิดการพัฒนา

ความรCวมมือระหวCางกิจการ และความรCวมมือระหวCางสถาบันของรัฐและเอกชน ตลอดจนท>องถ่ิน 
การเรียนรู>รCวมกัน ความรCวมมือดังกลCาวประกอบกับความเช่ียวชาญเฉพาะด>านของกิจการ จะชCวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขCงขันโดยรวมในคลัสเตอร&น้ันๆ ในสCวนของผู>ประกอบการ
ควรจะแขCงขันกันอยCางสร>างสรรค& เชCน แขCงขันการพัฒนารูปแบบสินค>า (Goods) รูปแบบปรับปรุง
การให>บริการ(Service) ท่ีมีคุณภาพ มิใชCแขCงขันด>วยการตัดราคาคูCแขCงโดยท่ีไมCได>ลดต>นทุน การมี
ฐานข>อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข>องรCวมกัน (Information flow) มีการประชุมสัมมนา ประสานความ
รCวมมือ ท้ังภาครัฐ 

 ข) ประดิษฐ&คิดค>นเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมCๆ ในการบริหารจัดการด>าน โลจิสติกส& การ
ทCองเท่ียวผู>พิการและผู>สูงอายุตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให>เกิดการไหลทางกายภาพ 
และการไหลด>านสานสนเทศ มีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 ค) มีจิตใจด>านการบริการท่ีดี (service mind)  
 ผู>บริหาร ของผู>ประกอบการควรมีการอบรมพนักงานให>มีจิตใจในการบริการท่ีดี เต็มใจ

ให>บริการ ต>อนรับด>วยรอยย้ิม ให>ข>อมูล หรือค>าแนะน>าท่ีถูกต>อง กับนักทCองเท่ียวด>วยถ>อยค>าท่ีสุภาพ 
อCอนโยน เพ่ือให>เกิดความประทับใจกับนักทCองเท่ียว 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือสํารวจความคิดเห็นอารยสถาปsตย&ขนสCงมวลชนเพ่ือคนพิการ มี
จุดประสงค&เพ่ือ สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับอารยสถาปsตย&ขนสCงโลจิสติกส&มวลชนเพ่ือคนพิการ ใน
ประทศไทยกับกรอบแนวคิดอารยสถาปsตย&การออกแบบบ เพ่ือสร>างความคระหนักรู>ในด>านการ
ออกแบบอารยสถาปsตย&เพ่ือคนพิการในการขนสCงโลจิสติกส&มวลชน เพ่ือทุกคนในสังคมและบุคคล
ท่ัวไป กลุCมตัวอยCางท่ีสํารวจคือบุคคลท่ีใช>บริการขนสCงมวลชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 500 คน 
โดยใช>วิธีการสุCมตัวอยCางโดยบังเอิญ เคร่ืงมือท่ีใช>ในการวิจัยโดยใช>แบบสอบถามโดยใช>โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห&ผลข>อมุลทางสถิติ พบวCากลุCมตัวอยCางมีระดับความคิดเห็นอยูCในระดับเห็น
ด>วยมาก โดยมีคCาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด>านการให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม คCาเฉลี่ย 4.28 เม่ือพิจารณา
รายด>าน พบวCา ข>อคิด>ห็น ควรมีการสํารองท่ีน่ังเพ่ือคนพิการ วิลแชร& คนท>อง คนสูงอายุ มีระดับความ
คิดเห็นด>วยมาก คCาเฉลี่ย 4.31 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตCางจําแนกตามเพศ พบวCาผู>ใช>บริการมี
ระดับความคิดเห>นท่ีแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สCวนเปรียบเทียบด>าน อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายรับตCอเดือน จะพบวCา ความคิดเห็นจะไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ด>านข>อเสนอแนะอ่ืนๆ พบวCา ควรมีการอบรมหรือสร>างความตระรู>เร่ิองอารยสถาปsตย&
เพ่ือทุกคนในสังคม สรุปผลวิจัยได> การนําแนวคิดอารยสถาปsตย&ด>านการออกแบบเพ่ือทุกคนเปBน
ปsจจัยในการพัฒนากระบวนการขนสCงดลจิสติกส&ของประเทศไทย 
คําสําคัญ : อารยสถาปsตย&, ขนสCงโลจิสติกส&, มวลชนเพ่ือคนพิการ 
 

Abstract 
The research was to survey the civilized Architecture transit for the disabled. 

The purpose Opinion polls on the civilized Architecture Transport logistics for 
disabled people. In civilized countries Thailand with the concept of the architectural 
design. To build the heavy smoke in a civilized Design Architecture for the disabled in 
transportation logistics masses. To everyone in the society and individuals. The 
sample survey was people using public transport. Bangkok 500 by means of random 
sampling. Hand tools used in research using questionnaires using a computer 
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program to analyze the results statistically Field. Showed that the level agreed on in 
the lot. The average height is above the optimal average of 4 .28 , considering each 
aspect found that he had inadequate and should be reserved seating for disabled 
Wilma shared pregnant Elderly people have the opinion of a lot of value. 4 average. 
3 1  compared the differences by sex. Users have found that the activists think the 
difference was significant at the 0.05 level comparable age, occupation, educational 
level. Earnings per month will find that the comments are not different. Statistically 
significant at the 0 .05  level, the suggestion that there should be more training or a 
portion of the civilizations of Rural Architecture for everyone in society. The results 
were Civilized concept of Architecture Design for All is a factor in the development 
process of transport logistics dl. 05 The suggestion that there should be more training 
or a portion of the civilizations of Rural Architecture for everyone in society. The 
results were Civilized concept of Architecture Design for All is a factor in the 
development process of transport logistics dl. 0 5  The suggestion that there should 
be more training or a portion of the civilizations of Rural Architecture for everyone in 
society. The results were Civilized concept of Architecture Design for All is a factor in 
the development process of transport logistics dl.  
Keywords: a civilized Architecture, transportation logistics, Mass for the disabled. 
 
บทนํา 
 การจัดการบริหารด>านโลจิสติกส&ตามคํานิยามของ Council of Logistics Management 
คือ การทํางานตCาง ๆ ท่ีเก่ียวข>องกับการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการทํางานของ
องค&กรรวมท้ังการบริการจัดการข>อมูลและธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวข>อง ให>เกิดการเคลื่อนย>าย การ
จัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินค>า วัตถุดิบ ช้ินสCวนประกอบและการบริการ ให> มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความต>องการและความพึงพอใจของลูกค>าเปBนสําคัญ
คําวCา “การขนสCง (transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย>ายคน (people) 
สินค>า (goods) หรือบริการ (services) จากตําแหนCงหน่ึงไปยังอีกตําแหนCงหน่ึง ในกรณีของการ
เคลื่อนย>ายคนน้ันจะเปBนเร่ืองของการขนสCงผู>โดยสารเสียเปBนสCวนใหญC สําหรับการขนสCงมวลชนถือวCา
เปBนปsจจัยสําคัญตCอการพัฒนาประเทศอยCางย่ิงท้ังในด>านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสCงผลตCออัตราคCา
ครองชีพของประชาชนโดยตรงเพราะประชาชนน้ันมีความจําเปBนในการเดินทางเพ่ือไปทํางาน 
ประกอบกิจกรรมประจําวัน หรือเดินทางเพ่ือการทCองเท่ียว  

ในอเมริกาแนวคิดด>าน Universal design (ฤทธิรงค& จุฑาพฤฒิกร กฤติยา ป�ยะอรุณ และ
พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ, 2558, หน>า 10) ถูกพัฒนาข้ึนมาจากรากฐานความคิดเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน (human right) ท่ีให>ความสําคัญกับความเทCาเทียมในการเข>าถึงสภาพแวดล>อมของมนุษย&
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ทุกคนในสังคม แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนสามารถอธิบายสั้น ๆ ได>วCา เปBนแนวคิดการออกแบบ
อาคารสถานท่ีท่ีสะดวกปลอดภัยสําหรับผู>ใช>ทุกคนรวมถึงคนท่ีมีภาวะข>อจํากัดตCาง ๆ ของรCางกาย 
สติปsญญา และการสื่อสาร เพ่ือให>แนวคิดเชิงปรัชญาดังกลCาวชCวยกระตุ>นให>ฉุกคิดถึงคุณคCาความเปBน
มนุษย& นอกเหนือไปจากเพียงการทําตามสิ่งท่ีกฎหมายกําหนด และการให>ความสําคัญตCอการปรับ
สภาพแวดล>อมเชิงเทคนิคได>สรุปหลักในการออกแบบไว> 7 ข>อ ประกอบด>วย (1) การใช>สอยได>อยCาง
เทCาเทียม (2) ให>มีความยืดหยุCนในการใช>งาน (3) ให>ใช>สอยได>งCายๆโดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ (4) 
สามารถให>ข>อมูลแกCผู>ใช>ได>อยCางเหมาะสม (5) มีการออกแบบเผื่อสําหรับข>อผิดพลาด (6) ออกแบบให>
ใช>แรงแตCน>อย (7) เผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึง และใช>สอยอารยสถาปsตย&เพ่ือทุกคน เปBน
แนวคิดท่ีมุCงตอบสนองความต>องการท่ีแตกตCางและหลากหลายตามสภาพแวดล>อมและความแตกตCาง
ทางด>านสภาพรCางกายมนุษย& ให>สามารถตอบสนองความต>องการในการเดินทางของแตCละคนมาก
ท่ีสุด อารยสถาปsตย&โลจิสติกส&การขนสCงมวลชนจึงควรนําแนวคิดด>านการออกแบบอารยสถาปsตย&เพ่ือ
มวลชนมาเปBนปsจจัยรCวมในการออกแบบอุปกรณ&อํานวยความสะดวก ลักษณะและชนิดของอุปกรณ&
เคร่ืองมือ ยานพาหนะ ให>มีความกลมกลืนไมCทําให>กลุCมใดกลุCมหน่ึงเกิดความแปลกแยกไปจากสภาพ
สังคมท่ีอยูCรCวมกัน โลจิสติกส&การขนสCงมวลชนด>วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปsตย&เพ่ือมวลชนยCอม
สามารถนําไปสูCการสร>างสรรค&นวัตกรรมทางสังคมท่ีสามารถอยูCได>อยCางเทCาเทียมกัน 

ด>วยเหตุดังกลCาว ผู>วิจัยมีความสนใจท่ีจะนําศาสตร&แนวคิดท้ังสองมาบูรณาการเข>าด>วยกันจึง
ทําการศึกษาวิจัย “อารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงมวลชนเพ่ือผู>พิการและผู>สูงอายุ 4.0” โดยทําการ
สํารวจความคิดเห็นจากผู>ท่ีเคยใช>บริการขนสCงมวลชนท่ัวไปเพ่ือให>ได>มาซึ่งข>อมูลแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงมวลชนเพ่ือผู>พิการและผู>สูงอายุ 4.0 ด>วยแนวคิดการ
อารยสถาปsตย&เพ่ือทุกคน  

 
ตารางท่ี 1 จํานวนผู>ใช>บริการขนสCงมลชนกรุงเทพมหานคร 
 

จํานวนผู ใช บริการขนส�งมวลชน
ภายในประเทศ จํานวนผู โดยสาร 

2557 2558 2559 2560 2561* 

รถโดยสาร ขสมก.  374,906 355,134 341,540 315,362 324,747 
รถโดยสาร บขส.  10,545 10,112 9,599 8,620 7,781 
รถไฟ BTS 44,054 41,761 37,343 36,425 35,127 
รถไฟฟ}าใต>ดิน MRT 69,502 80,602 84,680 92,421 95,019 
รถไฟฟ}าแอร&พอร&ต เรล ลิงก&  12,422 14,932 15,613 17,064 19,307 
เรือดCวน 112,114 110,636 108,992 102,810 104,101 
 อื่นๆ 14,215 16,566 19,412 25,748 32,499 

รวม 637,757 629,743 617,180 598,450 618,582 
 

ท่ีมา. จาก ศูนย&เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (2561) 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
187 

 

วัตถุประสงค�งานวิจัย 
1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นด>านอารยสถาปsตย&ดลจิสติกส&กับการขนสCงมวลชนเพ่ือผู>พิการและ

ผู>สูงอายุ 4.0 
2. เพ่ือสร>างความตระหนักรู>ด>านการออกแบบอารยสถาปsตย&เพ่ือผู>พิการและผู>สูงอายุในยุค 4.0 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผุ>ใช>บริการอารยสถาปsตยืโลจิสติกส&ขนสCงมวลชนเพ่ือผุ>พิการ
และผุ>สูงอายุในยุค 4.0 เปBนงานวิจัยเชิงปริมาณการสํารวจความคิดเห็นโลจิสติกส&ขนสCงมวลชนกับการ
ออกแบบเพ่ือทุกคนเปBนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช>วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(survey research) ใช>แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) และมาตราสCวน (rating sale) วิธี
เก็บรวมรวมข>อมูล (Data) โดยการสุCมตัวอยCางแบบบังเอิญ (accidental technique) ประชากรท่ีใช>
สํารวจความคิดเห็น คือ ผู>ท่ีเคยใช>บริการขนสCงมวลชนในกรุงเทพมหานคร ไมCเจาะจงชCวงเวลาในการ
ใช>บริการและวัตถุประสงค&การเดินทาง ไมCจํากัดอายุ ใช>การกําหนดขนาดกลุCมตัวอยCางจากตาราง
สําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุCมตัวอยCางของ Taro Yamane ท่ีระดับ ∞ จํานวน 500 คน ทําการเก็บ
รวบรวมข>อมูลผCานระบบอิเล็กทรอนิกส& (self-selection) เพ่ือให>สะดวกและสอดคล>องกับพฤติกรรม
ของประชากรการวิจัยใน ยุคไทยแลนด& 4.0 ท่ีมีพฤติกรรมการใช>สื่อสังคมออนไลน& (Social Network) 
เปBนประจํา 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ  

โลจิสติกส& หมายถึง การทํางานตCางๆท่ีเก่ียวข>องกับ กระบวนการวางแผน กระบวน การ
ดําเนินการ และกระบวนการควบคุม การทํางานขององค&กรรวมท้ังการบริการจัดการข>อมูลและ
ธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวข>อง ให>เกิดการเคลื่อนย>าย การจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินค>า 
วัตถุดิบ ช้ินสCวนประกอบและการขนสCงบริการ ให>มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จะคํานึงถึง
ความพึงพอใจของลูกค>าเปBนเหตุผลสําคัญ 

ขนสCงมวลชน หมายถึง การเคลื่อนย>ายขนถCายบุคคลจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง 
โดยใช>ยานพาหนะในการเคลื่อนย>ายหรือขนถCาย  

การออกแบบเพ่ือผู>พิการ หรือการออกแบบเพ่ือผุ>สูงอายุ หมายถึง การออกแบบเพ่ือมวลชน 
Universal design เปBนแนวคิดในการออกแบบอารยสถาปsตย&สภาพแวดล>อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยมีหลักในการออกแบบอารยสถาปsตย&เพ่ือการใช>งานท่ีสะดวกสบาย และครอบคลุมสําหรับ
ทุกคนและไมCต>องมีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุCมใดกลุCมหน่ึง ของคนในสังคม 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได รับ  

1 .เพ่ือทราบถึงระดับความคิดเห็นอารยสถาปsตย&ขนสCงโลจิสติกส&มวลชนเพ่ือคนพิการและ
ผู>สูงอายุ 4.0 
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2. ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการขนสCงมวลชนอารยสถาปsตย&ขนสCงโลจิสติกส&มวลชนเพ่ือ
คนพิการและผู>สูงอายุ 4.0 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดให>ใช>วิธี การสุCมกลุCมตัวอยCางแบบบังเอิญ Accidental Technique 
ด>วยการประชาสัมพันธ&โดยการสร>างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส&ผCานสื่อสังคมออนไลน& โดยระบุวCา
ผู>ตอบแบบสอบถามต>องเปBนบุคคลท่ีเคยใช>บริการขนสCงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ไมCเจาะจงเวลา
ในการใช>บริการและวัตถุประสงค&ในการเดินทาง ไมCจํากัดอายุ ในการกําหนดขนาดของกลุCมตัวอยCาง
จากตารางคํานวนดดยโปรแกรมสําเร็จรุปคํานวนหาตัวอยCางของ Taro Yamane (ธานินทร& ศิลป{จารุ, 
2559,หน>า 48) ท่ีระดับ  ∞จํานวน  500 คน 
  ทําการเก็บรวบรวมข>อมูลในการสํารวจแบบความคิดเห็นผCานระบบอิเล็กทรอนิกส&เพ่ือให>
สะดวกและเกิดความสอดคล>องกับพฤติกรรมของผุ>บริโภคของประชากรท่ีใช>ในการวิจัยในยุคไทย
แลนด& 4.0 ท่ีมีพฤติกรรมในการใช>สื่อ social media ในการใช>งานปsจจุบัน 
  เคร่ืองมือท่ีใช>ในการรวบรวมข>อมูล คือแบบสอบถามท่ีใช>ในงานวิจัยสร>างข้ึนจากการค>นคว>า
ข>อมูลตําราและเอกสารตCางๆโดยแบCงโครงสร>างแบบสอบถามเป}น 2สCวน ได>แก 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร&ของผู>ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ได>แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปsจจุบัน 
ได>รายตCอเดือน สCวนท่ี2 แบบสอบถามให>แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโลจิสติกส&ขนสCงมวลชนเพ่ือผุ>
พิการและผู>สูงอายุ 4.0 โดยกําหนดใช>เป}นแบบมาตราสCวนประมาณคCา มีข>อคําถามจํานวน 7 ด>าน 
แบCงเป}น 18 รูปแบบข>อคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ&ในการกําหนดคCานํ้าหนักการประเมินเปBน แบบ 5ระดับ 
ตามวิธี ของลิเคิร&ท& (Likert) (ธานินทร& ศิลป{จารุ,2559,หน>า 486) 
 การวิเคราะหืกระบวนการทางสถิติมีกระบวนการดังน้ี โดยใช>โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน
การคํานวณคCาสถิติดังน้ี (ธานินทร& ศิลป{จารุ,2559,หน>า 553) 

1. สถิติเชิงพรรณา (Desciptive Statistics) 
1.1 แจงแจกความถ่ี (Frequency) และคCาร>อยละทางสถิติ (Percentage) ใช>อิบายถึง

ข>อมูลลักษณะของผุ>ตอบแบบสอบถาม ได>แกC เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได>ตCอเดือน 
1.2 คCาเฉลี่ย (Mean) และสCวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ใช>อธิบาย

ข>อมูลแสดงความคิดเห็นด>านการออกแบบอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือผู>พิการและผู>สูงอายุ 4.0 
ประกอบด>วย 7 และ 18 ลักษณะข>องความคิดเห็น 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
2.1 วิธี (Inferential Simple t-test) เพ่ือทดสอบความแตกตCางระหวCางคCาเฉลี่ยทาง

สถิติของประชากร 2 กลุCมเป}นอิสระตCอกัน ตัวอยCาง เพศ อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2.2 วิธี F-Test ทดสอบความแปรปรวนระหวCางตัวแปร 3กลุCมข้ึนไป เปรียบเทียบความ

แตกตCางเฉลี่ยตัวแปรอิสระอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นําข>อมูลมาเปรียบเทียบเป}นรายคูC
ด>วยวิธี LSD (Lest Singnificant Differnce) 
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ผลสรุปงานวิจัย 
ผลการวิจัยวิเคราะห&ข>อมูลของผุ>ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 500 คน โดยจําแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได>ตCอเดือน อาชีพ พบวCากลุCมตัวอยCางเป}นเพศชาย ร>อยละ 40.8 เพศ
หญิง ร>อยละ59.4 มีอายุระหวCาง 31-40 ปO มากท่ีสุดร>อยละ 42.5 ระดับการศึกษามากท่ีสุด คือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีร>อยละ 58.9 อาชีพปsจจุบันมากท่ีสุด ได>แกC พนักงานเอกชน ร>อยละ 38.9 
และพบวCา สCวนมากมีรายรับตCอเดือนมากท่ีสุด อยูCที่ มากกวCา 25,001 บาทข้ึนไป ร>อยละ37.9 
 ผลการวิเคราะหืระดับความคิดเห็นเก่ียวกับอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือผู>พิการและ
ผู>สูงอายุ 4.0 พบวCาในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยุCในระดับเห>นด>วยเปBนอยCางมาก คCาเฉลี่ 4.15 
เม่ือพิจารณารายด>าน พบวCา ด>านการให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม มีคCาเฉลี่เทCากับ 4.29 ใช>งาน โดยไมC
ต>องอาศัยความรู>ความสามารถพิเศษ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูCในระดับเห็นด>วยมาก 
คCาเฉลี่ย 4.15 เม่ือพิจารณารายด>าน พบวCา ด>านการ ให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 
4.29 ด>านการใช>งานโดยงCายโดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ ด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาด ด>านการ
ออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อย ด>านความยืดหยุCนในการใช>งาน ด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึง 
ด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียม มีคCาความคิดเห็นอยูCในระดับ 4.29, 4.19, 4.12, 4.02, 4.02, 4.09  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห&ระดับความคิดเห็นโลจิสติกส&ขนสCงมวลชน 
 

หัวข อ X SD ระดับความคดิเห็น 
ด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียม  4.09 0.96 เห็นด>วยมาก 
ด>านความยืดหยุCนในการใช>งาน  4.02 0.97 เห็นด>วยมาก 
ด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ  4.29 1.01 เห็นด>วยมาก 
ด>านการให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม  4.28 1.01 เห็นด>วยมาก 
ด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาด  4.19 1.01 เห็นด>วยมาก 
ด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อย  4.12 1.02 เห็นด>วยมาก 
ด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึง  4.02 1.06 เห็นด>วยมาก 

รวม 4.14 0.94 เห็นด วยมาก 
ท่ีมา. จาก ผลการคํานวณ  
 

ตารางแสดงผลคCาเฉลี่ย คCาเบ่ียงเบนมาตรฐานข>อมูลความคิดเห็นโลจิสติกส&ขนสCงมวลชนกับ 
การออกแบบเพ่ือทุกคนในด>านตCาง ๆ จํานวน 7ด>าน ความคิดเห็นด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียมใน
ภาพรวมอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.01 เม่ือพิจารณา รายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญเรียงจาก
มากไปหาน>อย ได>แกC ควรมีท่ีน่ังสํารองสําหรับคนพิการ ผู>สูงอายุ ชรา เด็ก สตรีมีครรภ& มีคCาเฉลี่ย 
4.31 รองลงมา ควรมีรถเมล&ชานลาเพ่ือให>คนพิการทางการเคลื่อนไหว ใช>ได> มีคCาเฉลี่ย 4.13 ควรมี
ลิฟท&หรืออุปกรณ&นําพาเพ่ือข้ึนช้ันบนได>สะดวก มีคCาเฉลี่ย 3.86 และสุดท>ายควรมีทางเข>าเฉพาะหรือ
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ทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกับผุ>พิการ และสูงอายุ มีคCาเฉลี่ย 3.75 ตามลําดับ ความคิดเห็นด>านความ
ยืดหยุCนในการใช>งานในภาพรวมอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.07 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>
ความสําคัญเรียงจากมากไปหาน>อย ได>แกC ควรติดต้ังพ้ืนผิวสัมผัสเพ่ือบอกทางคนพิการทางสายตา มี
คCาเฉลี่ย 4.25 รองลงมา ควรมีทางลาดและราวจับบริเวณทางเดิน ชานชลา จุดเช่ือมตCอ มีคCาเฉลี่ย 
4.09 และสุดท>ายควรติดต้ังอุปกรณ&นําพาผู>โดยสารข้ึนยานพาหนะ มีคCาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ  
ความคิดเห็นด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษในภาพรวมอยูCระดับมากท่ีสุด มี
คCาเฉลี่ย 4.16 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญเรียงจากมากไปหาน>อย ได>แกC มี
สัญลักษณ&แนะนําการใช>งานโดยเข>าใจงCาย มีคCาเฉลี่ย 4.19 รองลงมา ควรมีป}ายสัญลักษณ&แสดง
ทางเข>าออก สิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะผู>พิการ ผู>สูงอายุ บริเวณ สถานี ชานชลา จุดเช่ือมตCอ มี
คCาเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ  

ความคิดเห็นด>านการให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสมในภาพรวมอยูCระดับมากท่ีสุด มีคCาเฉลี่ย 
4.18 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญเรียงจากมากไปหาน>อย ได>แกC ควรมีป}าย
สัญลักษณ&บอกชัดเจน และควรมีสัญลักษณ&พิเศษสําหรับคนตาบอด หูหนวก มีคCาเฉลี่ย 4.18 เทCากัน  
ความคิดเห็นด>านด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาดในภาพรวมอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.18 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญเรียงจากมากไปหาน>อย ได>แกC ควรมีอุปกรณ&ชCวยเหลือ
ฉุกเฉิน มีคCาเฉลี่ย 4.17 รองลงมา ควรติดต้ังระบบประกันประตูหนีบผู>โดยสาร มีคCาเฉลี่ย 4.14 และ
สุดท>ายควรติดต้ังระบบป}องกันการเคลื่อนท่ีของรถเข็นคนพิการ มีคCาเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ ความ
คิดเห็นด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อยในภาพรวมอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.16 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญเรียงจากมากไปหาน>อย ได>แกC ราวจับท่ีตําแหนCงท่ีเหมาะสม ท่ี
เหมาะสม มีคCาเฉลี่ย 4.24 รองลงมา ควรมีระบบประตูอัตโนมัติ มีคCาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ  
ความคิดเห็นด>านด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึงในภาพรวมอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.12 
เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญเรียงจากมากไปหาน>อย ได>แกC ขยายปรูให>มีขนาดท่ี
เหมาะสม มีคCาเฉลี่ย 4.13 รองลงมา ควรมีชCองจําหนCายบัตรโดยสารเฉพาะคนพิการ ผุ>สูงอายุ มี
คCาเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐานทําการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะต>องการทราบวCาตัว
แปรใดบ>างท่ีมีระดับความคิดเห็นโลจิสติกส&ขนสCงมวลชนกับการออกแบบเพ่ือทุกคน จําแนกตามข>อมูล
ท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห&ทางสถิติด>วย ANOVA ด>วยวิธี Independent Simple 
t test และวิธี F test เม่ือพบความแตกตCางอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นํามาเปรียบเทียบ
เปBนรายคูCด>วยวิธี LSD (Lest Significant Difference) และผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังน้ี 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 
4.0 จําแนกตามเพศ พบวCา โดยรวมแตกตCางกัน เน่ืองจากคCา Sig เทCากับ .025 น>อยกวCา 0.05 ทําให>
ยอมรับ H1 หมายความวCา ผู>ใช>บริการท่ีมีเพศตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือ
คนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 แตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล>องกับ
สมมติฐานการวิจัยใรคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ผู>ใช>บริการมีอในด>านการใช>สอยได>อยCาง
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เทCาเทียมด>านความยืดหยุCนในการใช>งาน ด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาด ด>านการออกแบบให>ใช>
แรงแตCน>อย และด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึง ในขณะท่ีผู>ใช>บริการไมCมีความคิดเห็น
อารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ในด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>อง
อาศัยความรู>พิเศษ และด>านการให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสมอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ไมCทําการทดสอบรายคูC  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 
4.0 จําแนกตามอายุ พบวCา โดยรวมไมCแตกตCางกัน เน่ืองจากคCา Sig เทCากับ .201 มากกวCา 0.05 จึง
ทําให>ยอมรับ H0 หมายความวCา ผู>ใช>บริการท่ีมีอายุตCางกันไมCมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&
ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไมC
สอดคล>องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว> เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ผู>ใช>บริการไมCมีความคิดเห็น
อารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ในด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียม 
ด>านความยืดหยุCนในการใช>งาน ด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ ด>านการให>
ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม ด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาด ด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อยและ
ด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึง อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมCทําการทดสอบรายคูC  

ผลการเปรียบเทียบอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวCา โดยรวมไมCแตกตCางกัน เน่ืองจากคCา Sig เทCากับ .061 มากกวCา 0.05 จึง
ทําให>ยอมรับ H0 หมายความวCา ผู>ใช>บริการท่ีมีระดับการศึกษาตCางกันไมCมีอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&
ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมC
สอดคล>องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว> เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ผู>ใช>บริการมีอารยสถาปsตย&
โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ในด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียม ด>านความยืดหยุCน
ในการใช>งาน ด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ และด>านการให>ข>อมูลได>อยCาง
เหมาะสม ในขณะท่ีผู>ใช>บริการไมCมีอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ใน
ด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาด ด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อย และด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>
เพ่ือการเข>าถึง อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมCทําการทดสอบรายคูC  

ผลการเปรียบเทียบอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 จําแนก
ตามอาชีพ พบวCา โดยรวมไมCแตกตCางกัน เน่ืองจากคCา Sig เทCากับ .114 มากกวCา 0.05 จึงทําให>
ยอมรับ H0 หมายความวCา ผู>ใช>บริการท่ีมีอาชีพตCางกันไมCมีอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ 
และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมCสอดคล>องกับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีต้ังไว> เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&
ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ในด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อย ในขณะท่ี ผู>ใช>บริการไมCมี
อารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ในด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียม 
ด>านความยืดหยุCนในการใช>งาน ด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ ด>านการให>
ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม ด>านการออกแบบเผื่อข>อผิดพลาดและด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือการ
เข>าถึง อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมCทําการทดสอบรายคูC  
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ผลการเปรียบเทียบอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 จําแนก
ตามรายรับตCอเดือน พบวCา โดยรวมไมCแตกตCางกัน เน่ืองจากคCา Sig เทCากับ .436 มากกวCา 0.05 จึงทํา
ให>ยอมรับ H0 หมายความวCา ผู>ใช>บริการท่ีมีรายรับตCอเดือนตCางกันไมCมีอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCง
เพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมCสอดคล>อง
กับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว> เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ผู>ใช>บริการไมCมีอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&
ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ในด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียม ด>านความยืดหยุCนในการใช>
งาน ด>านการใช>งานโดยงCาย โดย ไมCต>องอาศัยความรู>พิเศษ ด>านการให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม ด>าน
การออกแบบเผื่อข>อผิดพลาดด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อย และด>านเผื่อขนาดและท่ีวCางไว>เพ่ือ
การเข>าถึง อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมCทําการทดสอบรายคูC  
 
สรุปผลการวิจัย 

ประชากรศาสตร&ของกลุCมตัวอยCาง พบวCา สCวนใหญCเปBนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 337 คน 
คิดเปBนร>อยละ 59.3 รองลงมา เปBนเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปBนร>อยละ 40.8 ตามลําดับ อายุ 
พบวCา สCวนใหญCมีอายุระหวCาง 31-40 ปO มากท่ีสุด จํานวน 271 คน คิดเปBนร>อยละ 42.8 ระดับ
การศึกษา พบวCา สCวนใหญCมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 334 คน คิดเปBนร>อยละ 
58.5 อาชีพ พบวCา สCวนใหญCมีอาชีพเปBนพนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด จํานวน 155 คน คิดเปBน
ร>อยละ 38.8 รายรับตCอเดือน พบวCา สCวนใหญCมีรายรับตCอเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 
130 คน คิดเปBนร>อยละ 37.5  

การสรุปผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของผู>ใช>บริการขนสCงมวลชนกับระดับความคิดเห็น
ด>านการออกแบบเพ่ือทุกคนท้ังหมด 7 ด>าน พบวCา ความคิดเห็นด>านการปรับปรุงด>วยแนวคิดการ
ออกแบบเพ่ือทุกคน ในภาพรวมอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ย 4.14 เม่ือพิจารณารายด>าน พบวCา ด>านการ
ให>ข>อมูลได>อยCางเหมาะสม มีคCาเฉลี่ย 4.28 ด>านการใช>สอยได>อยCางเทCาเทียมในภาพรวมอยูCระดับมาก 
มีคCาเฉลี่ย 4.01 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญ ด>านควรมีที่น่ังสํารองสําหรับผู>พิการ 
ผู>สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ& มีคCาเฉลี่ย 4.31 ด>านความยืดหยุCนในการใช>งานในภาพรวมอยูCระดับมาก มี
คCาเฉลี่ย 4.07 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญพบวCา ได>แกC ด>านควรติดต้ังพ้ืน
ผิวสัมผัสเพ่ือบอกทางคนพิการทาง สายตา มีคCาเฉลี่ย 4.25 ด>านการใช>งานโดยงCาย โดยไมCต>องอาศัย
ความรู>พิเศษในภาพรวมอยูCระดับมากท่ีสุด มีคCาเฉลี่ย 4.16 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>
ความสําคัญพบวCา ด>านควรมีสัญลักษณ&แนะนําการใช>งานโดยเข>าใจงCาย มีคCาเฉลี่ย 4.19 ด>านการให>
ข>อมูลได>อยCางเหมาะสมในภาพรวมอยูCระดับมากท่ีสุด มีคCาเฉลี่ย 4.28 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวน
ใหญCให>ความสําคัญ พบวCา ด>านควรมีป}ายสัญลักษณ&บอกชัดเจน และควรมีสัญลักษณ&พิเศษสําหรับผู>
พิการทางสายตา หูหนวก มีคCาเฉลี่ย 4.18 เทCากันด>านการออกแบบข>อผิดพลาดในภาพรวมอยูCระดับ
มาก มีคCาเฉลี่ย 4.18 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญ พบวCา ด>านควรมีอุปกรณ&
ชCวยเหลือฉุกเฉิน มีคCาเฉลี่ย 4.17 ด>านการออกแบบให>ใช>แรงแตCน>อยในภาพรวมอยูCระดับมาก มี
คCาเฉลี่ย 4.06 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญพบวCา ด>านควรติดต้ังราวจับใน
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ตําแหนCงท่ีเหมาะสม มีคCาเฉลี่ย 4.14 ด>านพ้ืนท่ีและท่ีวCางไว>เพ่ือการเข>าถึง ในภาพรวมอยูCระดับมาก มี
คCาเฉลี่ย 4.02 เม่ือพิจารณารายละเอียดสCวนใหญCให>ความสําคัญพบวCา ด>านขนาดประตูและทางเดินให>
เหมาะสม มีคCาเฉลี่ย 4.03  
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ผู>ใช>บริการท่ีมีเพศตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคน
พิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 แตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 ผู>ใช>บริการท่ีมีอายุตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือ
คนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมCสอดคล>องกับ
สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานท่ี 3 ผู>ใช>บริการท่ีมีระดับการศึกษาตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&
ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมC
สอดคล>องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว>  

สมมติฐานท่ี 4 ผู>ใช>บริการท่ีมีอาชีพตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือ
คนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมCสอดคล>องกับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว>  

สมมติฐานท่ี 5 ผู>ใช>บริการท่ีมีรายได>ตCอเดือนตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&
ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ไมCแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมC
สอดคล>องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว> 
 
อภิปราย 

การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร&ที่ตCางกันมีความคิดเห็นอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 
แตกตCางกันน้ัน พบวCาในภาพรวมมีความสอดคล>องด>านความคิดเห็นในระดับมาก กับผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคนพิการ ของการสํารวจเพ่ือการประเมินและให>ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงสร>างพ้ืนฐานขนสCงสาธารณะเพ่ือคนพิการ เด็ก และผู>สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ท่ีต>องการให>
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช>แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน อาทิเชCน ควรติดต้ังลิฟท&ทุกสถานี
ท่ีมีอาคารสองช้ันข้ึนไปเพ่ือให>คนพิการทางการเคลื่อนไหวเข>าถึงได>อยCางสะดวก การเตรียมอุปกรณ&ยก
ขนคนพิการท่ีเหมาะสมเพ่ือเข>าสูCตัวยานพาหนะท่ีชานชลา การปรับปรุงทางผิวทางเดินให>มีระดับ
ราบเรียบและพ้ืนผิวทางลาดท่ีปลอดภัยได>มาตรฐาน การประกาศข>อมูล นอกจากระบบประกาศด>วย
เสียง จะต>องมีป}ายเตือนข>อความหรือสัญลักษณ&แจ>งเตือนด>วย ภายในสถานีโดยสายทุกประเภทการ
เดินทาง การปรับปรุงป}ายแนะนําการเดินทางให>เปBนสัญลักษณ&ท่ีคนพิการทางการได>ยินสามารถเข>าใจ
ได> ซึ่ งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได>วCาผู> ใช>บริการท่ัวไปท่ีมีลักษณะทางรCางกายท่ีปกติก็มี
อารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงเพ่ือคนพิการ และผุ>สูงอายุ 4.0 ดังน้ันหนCวยงานท่ีกํากับดูแลระบบ
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ขนสCงมวลชนควรนําแนวคิดด>านการออกแบบเพ่ือทุกคนเปBนปsจจัยสําคัญในการออกแบบระบบโลจิ
สติกส&ขนสCงมวลชนให>สามารถตอบสนองผู>ใช>บริการได>ทุกเพศ ทุกวัย  

ผลการวิจัยมีผู>ใช>บริการเสนอแนะ ด>านการอบรมหรือให>ความรู>ความเข>าใจ สร>างความ
ตระหนักรู>แกCพนักงานผู>ให>บริการขนสCงมวลชนน้ันก็มีความสอดคล>องกับข>อเสนอแนะของแบบสํารวจ
เพ่ือการประเมินและให>ข>อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร>างพ้ืนฐานการขนสCงสาธารณะเพ่ือผู>พิการ 
ผู>สูงอายุ เด็กและผู>สูงอายุ ในด>านความคิดเห็นของคนพิการทางการมองเห็นท่ีเสนอแนะวCา ควร
พัฒนาและปรับปรุงการให>รถประจําอุปกรณ&อํานวนความสะดวก ท้ังการจอดรถและการเดินรถบน
ชCองทางจราจร รวมถึงการติดต้ังระบบแจ>งเตือนประจําบนรถประจําทางเพ่ิมเติมเม่ือถึงท่ีหมาย  
 
ข อเสนอแนะ 

การขนสCงท่ีดีควราตระหนักถึงผลตCอคุณภาพชีวิตของประชากร ของผู>ท่ีใช>บริการขนสCง
มวลชน กระบวนการจัดการบริหารอยCางประสิทธิภาพต>องตอบสนองความพึงพอใจของผุ>ใช>บริการ
ขนสCงมวลชนทุกประเภทของการบริการท่ีมีความแตกตCางกันในด>านรCางกาย จากผลการวิจัยได>
เปรียบเทียบผลการเก็บข>อมูลสํารวจระหวCางผุ>ใช>บริการของคนพิการและผุ>รับบริการท่ีมีความคิดเห>นส
อกคล>องกันกับอารยสถาปsตย&โลจิสติกส&ขนสCงมวลชนเพ่ือผุ>พิการและผู>สูงอายุ 4.0ดังน้ันถ>ามีการพัมนา
ระบบการขนสCงโลจิสติกส& ก็ควรบูรณราการแนวคิดอารยสถาปsตย&รวมเขข>าไปพัฒนาระบบการ
บริหารงานปรับปรุงการบริการขนสCง เพ่ือตอบสนองและพิจารณาปรับปรุงขนสCงมวลชนของไทยและ
เพ่ือทุกคนในสังคมไทย 
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ความพึงพอใจของลูกค าท่ีมีต�อการบริการของ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขานํ้ายืน 

Customer Satisfaction with The Services of Bangkok Bank Public 
Company Limited, Nam Yuen Branch 

 
พรปวีณ& วิศัลยาขจรเดช 
ธนาคารกรุงเทพ สาขานํ้ายืน 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเร่ืองความพึงพอใจของลูกค>าท่ีมีตCอการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขานํ้ายืน มีวัตถุประสงค& 3 ประการคือ  

1. ศึกษาคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. ศึกษาสCวนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
3. ศึกษาความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ผู>วิจัยใช>กลุCมตัวอยCางของผู>ท่ีมาใช>บริการธนาคารกรุงเทพ จํานวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช>ใน

การวิจัยแบบสอบถามคือ การแจกแบบสอบถามให>กับผู>ท่ีมาใช>บริการ การวิจัยประกอบด>วยสถิติเชิง
พรรณาได>แกC คCาความถ่ี ร>อยละ คCาเฉลี่ยคCาเบ่ียงเบนมาตรฐานและคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&  

ผลการวิจัยพบวCา พนักงานมีความต้ังใจในการให>บริการกับลูกค>าท่ีมาใช>บริการอยCางจริงใจ 
เพราะวCาลูกค>าในแตCละท่ีมีผู>ท่ีมาใช>บริการท่ีหลากการให>บริการจะต>องมีความเทCาเทียมกันการเรียง
ตามลําดับคิวเปBนต>น สCวนด>านสCวนประสมทางการตลาดน้ัน มีคูCแขCงขันท่ีสูงและทางธนาคารกรุงเทพ
ต>องศึกษากลยุทธ&ทางการตลาดโดยใช> 4P’s มาชCวยเสริมวCาของคูCแขCงน้ันเขาจะไปทิศทางไหนและ
อะไรท่ีเขายังไมCมีในการบริการและนําเสนอขาย 
 

Abstract 
The Customer Satisfaction With The Services Of Bangkok Bank Public 

Company Limited, Nam Yuen Branch in three different areas: 
1) Bangkok Bank PCL service standard 
2) Bangkok Bank PCL Marketing Mix 
3) Bangkok Bank PCL satisfaction.  
300 samples of the Bangkok Bank PCL users were selected to response to 

questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistics by the frequency 
distribution, percentage distribution, mean, standard deviation, and Correlation 
Coefficient analysis.  
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The study results revealed that Bangkok Bank PCL employees were more attentive 
for the reason that the service users should be equally treated, for example, queuing. 
Marketing Mix (4P’s) was seriously applied to promote due to highly and strategically 
competitive market to help tracing the service or sales which had not been launched. 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปSญหา 

ปsจจุบันประเทศไทยได>กลายเปBนสCวนหน่ึงของประชาคมระหวCางประเทศท่ีมีขนาดใหญCข้ึน
มากภาคธุรกิจจึงจําเปBนต>องเปลี่ยนวิถีการดําเนินธุรกิจ จากการเน>นตลาดในท>องถ่ินมาเปBนการมุCงสูC
ตลาดในภูมิภาคมากข้ึนขณะท่ีประชาชนท่ัวไปพึงตระหนักวCา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะนํามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันธนาคารกรุงเทพพร>อมก>าวเดินเคียงข>างและสนับสนุน
ลูกค>า ด>วยการบริการท่ีครบวงจรและตรงกับความต>องการของลูกค>า 

ปsจจุบันงานให>บริการน้ันถือวCาคูCแขCงขันจะต>องใช>เปBนกลยุทธ&หลักท่ีมี ตอบสนองความ
ต>องการของลูกค>าความพึงพอในการบริการให>ได>มากท่ีสุด หากทางธนาคารไมCรักษามาตรฐานในการ
ให>บริการแล>วก็จะทําให>ลูกค>าเสียความรู>สึกกับธนาคารน้ันๆ ธนาคารกรุงเทพก็มีปsญหาในด>านน้ี
เชCนกัน การขาดพนักงานในการให>บริการในบางสาขา อาจมีพนักงานไมCเพียงพอตCอการให>บริการจน
ทําให>ลูกค>าเกิดความรู>สึกลCาช>าในการให>บริการและไมCอยากกับมาใช>บริการอีก ปsญหาในด>านพนักงาน
ขาดความรู>เก่ียวกับผลิตภัณฑ&ของธนาคารเพราะเปBนพนักงานใหมCยังขาดในด>านความรู>ผลิตภัณฑ&ของ
ธนาคารจึงทําให>ลูกค>าหันไปใช>ในการบริการของธนาคารอ่ืนๆแทน ปsญหาตCอมาคือ การขายประกันใน
ด>านตCางๆท่ีเปBนปsญหาอยูCในปsจจุบัน ซึ่งทําให>พนักงานยังป�ดยอดขายไมCได> การเชิญชวนลูกค>าทํา
ประกันสCวนใหญCแล>วลูกค>ามักปฏิเสธจึงทําให>พนักงานป�ดการขายไมCได>  

ธนาคารกรุงเทพเปBนธนาคารพาณิชย&ท่ีประชาชนได>เข>ามาใช>บริการเปBนลําดับต>นๆของ
ประเทศหรือหน่ึงในห>า (Top Five) ของประเทศ อันเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารมีความพร>อมทางด>าน
งานบริการท่ีหลากหลาย เชCน การติดตCอธุรกิจการค>าระหวCางประเทศ การให>บริการ Insurance การ
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูCอาศัย การบริการ Internet banking และ Mobile Banking บริการร>านค>า
รับบัตรและอ่ืนๆอีกมากมายเน่ืองเหนือจาก การฝากถอน ซึ่งทําให>ประชาชนมีความต>องการท่ีจะใช>
การทําธุรกรรมกับทางธนาคารมากย่ิงข้ึน ปsจจุบันธนาคารกรุงเทพ ได>ทําการเป�ดขยายสาขา
ภายในประเทศเปBนจํานวน 1,138 สาขา ธนาคารกรุงเทพมีเครือขCายอยูCในประเทศสําคัญท่ีเปBนคูCค>า
หลักของไทย เชCน จีน ฮ>องกง ไต>หวัน ญี่ปุ�น อาเซียน สหรัฐฯ และยุโรป รวม 32 แหCงใน 15 เขต
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุCมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนถึง 16 แหCงท้ังน้ีไมCนับรวมธนาคาร
ตัวแทนท่ีมีกวCา1,000 แหCง ท่ัวโลกในฐานะธนาคารแหCงภูมิภาค  

ผู>วิจัยจึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจของลูกค>าท่ีมีตCอการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขานํ้ายืน เน่ืองจากการบริหารท่ีประทับใจเปBนสCวนสําคัญท่ีจะให>ธนาคารได>รับความเช่ือ
ใจ จากลูกค>าท่ีจะเข>ามาใช>บริการ ดังน้ัน เพ่ือเปBนข>อมูลในการพัฒนาการบริการตCอไปจึงสนใจวิจัย 
ความพึงพอใจของลูกค>าท่ีมีตCอการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขานํ้ายืน 
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
ความพึงพอใจของลูกค>าท่ีมีตCอการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขานํ้ายืน

งานวิจัยได>กําหนดวัตถุประสงค&ไว>ดังน้ี 
1. ศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  
2. ศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางสCวนประสมการตลาดกับความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 
กรอบการวิจัย 
  ความพึงพอใจของลูกค>าท่ีมีตCอการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขานํ้ายืน 
 
                       ตัวแปรต>น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปsจจัยสCวนบุคคล 
1. เพศ       
2.  อายุ 
3. รายได>     
4. อาชีพ 
5. อายุงาน 

คุณภาพในการให>บริการ 
1. สิ่งท่ีสัมผสัได> 
2. ความเช่ือถือและไว>วางใจ 
3. ความรวดเร็วในการตอบสนอง 
4. การรับประกัน 
5. การเอาใจใสCลกูค>า 

 

 

 

ความพงึพอใจในการ

ให้บริการธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) 

4P’S 
1. ผลิตภัณฑ& 
2. ราคา 
3. ชCองทางการจัดจําหนCาย 
4. การสCงเสริมการตลาด 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  การวิจัยคร้ังน้ี เปBนการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค>าท่ีมีตCอการบริการของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขานํ้ายืน ประชากรกลุCมเป}าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีได>แกCประชากรท่ีมาใช>บริการ
ในธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวนท้ังสิ้น 300 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย  

โครงสร>างของแบบสอบถามประกอบด>วยคําถาม 5 ตอน จํานวน ข>อมีโคร>างสร>างดังน้ีคือ 
ตอนท่ี 1  ประกอบด>วยข>อคําถาม 5 ข>อ เปBนคําถามเก่ียวกับข>อมูลปsจจัยสCวนบุคคลของผู>ที่มา

ใช>บริการ การพัฒนามาตรฐานการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ตอนท่ี 2  ประกอบด>วยข>อคําถาม 21 ข>อ คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู>ท่ีมาใช>บริการ 

การพัฒนามาตรฐานการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ให>เลือกตอบแบบอันตรภาคซึ่งมี
ลักษณะเปBนแบบสอบถามท่ีใช>เปBนมาตราสCวนประมาณคCาซึ่งมี 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 ประกอบด>วยข>อคําถาม 16 ข>อ คําถามเก่ียวกับสCวนประสมทางการตลาด ให> เลือก
แบบแบบสอบถามท่ีใช>เปBนมาตราสCวนประมาณคCาซึ่งมี 5 ระดับ 

ตอนท่ี 4  ประกอบด>วยคําถาม 4 ข>อ คําถามเก่ียวกับ  ความพึ งพอใจให> เลือกแบบ
แบบสอบถามท่ีใช>เปBนมาตราสCวนประมาณคCาซึ่งมี 5 ระดับ 

ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นและข>อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
ผลการวิจัย 

 ข>อมูลปsจจัยสCวนบุคคล ผู>ท่ีมาใช>บริการสCวนใหญC เพศชายมากกวCาเพศหญิงสCวนใหญCมีอายุ 
20-30 ปO มีรายได>อยูCระหวCาง 10,000-15,000 บาท สCวนใหญCเปBนพนักงานบริษัท/ข>าราชการ อายุ
งาน สCวนใหญCอยูCที่ 1 – 5 ปO  

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค� ตอนท่ี 1 เก่ียวกับการศึกษาคุณภาพบริการ 
ด านสิ่งท่ีสัมผัสได  ผู>ท่ีมาใช>บริการสCวนใหญCชอบในการบริการของธนาคารกรุงเทพ ท่ีมี

พนักงานแตCงกายสุภาพเรียบร>อยสCวนการตกแตCงภายในและภายสวยงามเปBนระเรียบเรียบร>อยทําให>ผู>
ท่ีมาใช>บริการอยากกับมาใช>บริการอีกคร้ัง ระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก 

 ด านความเช่ือถือและไว วางใจ ในเร่ืองความเช่ือถือแลละไว>วางใจระดับความพึงพอใจอยูCใน
ระดับมากท่ีสุด ในฐานะท่ีผู>มาใช>บริการในธนาคาร พนักงานธนาคารจะเก็บรักษาข>อมูลของลูกค>าไว>ใน
การทําธุรกรรมตCางๆของผู>ท่ีมาใช>บริการให>เปBนอยCางดี การแสดงความจริงใจในการให>บริการลูกค>าให>
เกิดความนCาเช่ือถือมากท่ีสุด 

 ด านความรวดเร็วในการตอบสนอง ในเร่ืองความรวดเร็วในการให>บริการผู>ท่ีใช>บริการสCวน
ใหญCระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก เปBนเพราะพนักงานมีความต้ังใจมีความกระตือรือร>นในการ
ให>บริการจึงไมCคCอยเกิดความผิดพลาดทําให>ผู>ที่มาใช>บริการไมCต>องรอเปBนเวลานานๆ 
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 ด านการรับประกัน ในเราองการรับประกันคุณภาพบริการน้ันสCวนใหญCระดับความพึงพอใจ
อยูCในระดับมาก พนักงานให>บริการตCอลูกค>าเปรียบเสมือนญาติผู>ใหญCเหมือนเปBนคนในครอบครัว อีก
ท้ังยังให>คําปรึกษาท่ีลูกค>าไมCเข>าใจ พนักงานสCวนใหญCกCอนท่ีจะมาให>บริการน้ันผCานการอบรมในด>าน
ตCางๆเชCน การบริการท่ีมีมารยาทตCอลูกค>า 

 ด านการเอาใจใส�ลูกค า การเอาใจใสCลูกค>าถือวCาเปBนข>อสําคัญอีกอยCางหน่ึงท่ีพนักงานจะต>อง
ปฏิบัติตCอลูกค>า การแก>ไขปsญหาในด>านตCางๆให>กับลูกค>าพนักงานความต้ังอกต้ังใจการแก>ไขปsญหาจน
ทําให>ปsญหาของลูกค>าน้ันหมดไปการเอาใจใสCลูกค>าถือวCา ระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก 

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค� ตอนท่ี 2 เก่ียวกับการศึกษาส�วนประสมทางการตลาด 
ด านผลิตภัณฑ� กCอนท่ีพนักงานจะมาขายผลิตภัณฑ&น้ันพนักงานธนาคารกรุงเทพ จะต>องผCาน

การอบรมเก่ียวด>านผลิตภัณฑ&ของธนาคารให>ทราบ เพราะผู>ท่ีมาใช>บริการสCวนใหญCน้ันยังไมCคCอยรู>จัก
ผลิตภัณฑ&ของธนาคารมากเทCาไหรCนัก ทางธนาคารจึงเล็งเห็นวCา การแนะนําผลิตภัณฑ&ของธนาคารน้ัน
จะต>องมีการอบรมศึกษาข>อมูลอยCางละเอียดกCอนท่ีจะนําเสนอลูกค>า ระดับความพึงพอใจอยูCในระดับ
มาก 

 ด านราคา ราคาการคิดคCาธรรมเนียม ดอกเบ้ียบัตรเครดิต คCาธรรมเนียมATM การชําระบิล
ตCางๆ และคCาธรรมเนียมสินเช่ือน้ัน สCวนใหญCระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก ทางธนาคารจึงมีให>
การรับชําระบิลเพ่ือเกิดความสะดวกตCอผู>ท่ีมาใช>บริการ เพราะสCวนใหญCราคาจะใกล>เคียงกับธนาคาร
อ่ืนๆ  

ด านช�องทางการจัดจําหน�าย ทางธนาคารมีเคาน&เตอร&คอยติดตCอสอบถามในด>านข>อมูลตCางๆ 
ไมCวCาจะเดินไปท่ีไหน ก็จะเจอธนาคารกรุงเทพสCวนใหญCระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก ทําให>ผู>
ท่ีมาใช>บริการติดตCอสอบถามข>อมูลได>งCายข้ึน โดยสCวนใหญCแล>วธนาคารกรุงเทพมีพ้ืนท่ีกว>างขว>างและ
ยังมีความสะดวกสบายไว>คอยบริการเวลาท่ีลูกค>ามาทําธุรกรรมกับธนาคารอีกด>วย 

 ด านการส�งเสริมการตลาด ในเร่ืองการแจกของท่ีระลึกให>กับลูกค>าโดยการเป�ดบัญชี ใหมC 
การสมัคบัตรเครดิต การสมัค sms Internet banking เปBนการสCงเสริมทางการขายท่ีมีผลตCอการ
ตัดสินใจมาใช>บริการอีกคร้ัง ผู>ใช>บริการสCวนใหญC ระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก เปBนการ
ขอบคุณลูกค>าท่ีมาใช>บริการและเปBนวิธีการสCงเสริมการขายท่ีได>ผลมาก  

 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค� ตอนท่ี 3 เก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจ 
 การบริการของพนักงาน พนักงานจะต>องมีความต้ังอกต้ังใจให>บริการลูกค>า การกดคิวเรียก

ลูกค>าก็ถือวCาเปBนการเรียกลูกค>าตามลําดับ ระดับความพึงพอใจอยูCในระดับมาก พนักงานจะต>องมี
มารยาทท่ีดีโดยการยกมือไหว> สวัสดีและขอบคุณลูกค>าท่ีมาใช>บริการของเราซึ่งทําให>ลูกค>าเกิดความ
ประทับใจแล>วและยังให>ลูกค>ากับมาใช>บริการกับเราอีกด>วย 

 
อภิปรายผล 

ผู>ศึกษาขออภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค&ของการศึกษา โดยใช>แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข>องท่ีได>รวบรวมมาช>างต>น มีรายละเอียดดังน้ี 
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ด>านสิ่งท่ีสัมผัสได>ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให>เห็นถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกตCางๆ อันได>แกC สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ& เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช>ในการ
ติดตCอสื่อสารและสัญลักษณ& รวมท้ังสภาพแวดล>อมท่ีทําให>ผู>รับบริการรู>สึกวCาได>รับการดูแล หCวงใย 
และความต้ังใจจากผู>ให>บริการ บริการท่ีถูกนําเสนอออกมาเปBนรูปธรรมจะทําให>ผู>รับบริการรับรู>ถึงการ
ให>บริการน้ันๆ ได>ชัดเจนข้ึน (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย&, 2548 : 187-192, วีระรัตน& กิจเลิศไพโรจน&, 
2549 : 274) 

ด>านความเช่ือถือและไว>วางใจ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ความสามารถในการ
ให>บริการให>ตรงกับสัญญาท่ีให>ไว>กับผู>รับบริการ บริการท่ีให>ทุกคร้ังจะต>องมีความถูกต>อง เหมาะสม 
และได>ผลออกมาเชCนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทําให>ผู>รับบริการรู>สึกวCาบริการท่ี
ได>รับน้ันมีความนCาเช่ือถือ สามารถให>ความไว>วางใจได> (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย&, 2548: 187-192, วี
ระรัตน& กิจเลิศไพโรจน&, 2549 : 274) 

ด>านการความรวดเร็วในด>านการตอบสนอง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ความพร>อม
และความเต็มใจท่ีจะให>บริการ โดยสามารถตอบสนองความต>องการของผู>รับบริการได>อยCางทันทCวงที 
ผู>รับบริการสามารถเข>ารับบริการได>งCาย และได>รับความสะดวกจากการใช>บริการ รวมท้ังจะต>อง
กระจายการให>บริการไปอยCางท่ัวถึง รวดเร็ว (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย&, 2548: 187-192, วีระรัตน& 
กิจเลิศไพโรจน&, 2549 : 274) 

ด>านการรับประกัน ความสามารถในการสร>างความเช่ือม่ันให>เกิดข้ึนกับผู> รับบริการ ผู>
ให>บริการจะต>องแสดงถึงทักษะความรู> ความสามารถในการให>บริการและตอบสนองความต>องการ
ของผู>รับบริการด>วยความสุภาพ นุCมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช>การติดตCอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
ให>ความม่ันใจวCาผู>รับบริการจะได>รับบริการท่ีดีท่ีสุด (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย&, 2548: 187-192, วีระ
รัตน& กิจเลิศไพโรจน&, 2549 : 274) 

ด>านการเอาใจใสCลูกค>า ความสามารถในการดูแลเอาใจใสCผู>รับบริการตามความต>องการท่ี
แตกตCางของผู>รับบริการแตCละคน (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย&, 2548: 187-192, วีระรัตน& กิจเลิศ
ไพโรจน&, 2549 : 274) 

ด>านผลิตภัณฑ& ผู>บริโภคมีความคุ>นเคยเพ่ือให>ผู>บริโภคท่ีไมCต>องการเสาะแสวงหาทางเลือก
อยCางกว>างขวางในการพิจารณา สCวนในเร่ืองของรูปรCางของผลิตภัณฑ&ตลอดจนหีบหCอและป}ายฉลาก 
สามารถกCออิทธิพลตCอกระบวนการซื้อของผู>บริโภค หีบหCอท่ีสะดุดตาอาจทําให>ผู>บริโภคเลือกไว>เพ่ือ
พิจารณา ป}ายฉลากท่ีแสดงให>ผู>บริโภคเห็นคุณประโยชน&ของผลิตภัณฑ&ท่ีสําคัญก็จะทําให>ผู>บริโภค
ประเมินสินค>าเชCนกัน สินค>าคุณภาพสูงหรือสินค>าท่ีปรับเข>ากับความต>องการบางอยCางของผู>ซื้อมี
อิทธิพลตCอการซื้อด>วย อดุลย& จาตุรงคกุล (2543 : 26) 

ด>านราคา คCาธรรมเนียม ดอกเบ้ีย บัตรเครดิต และคCาใช>จCายของสินเช่ือของธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) น้ัน มีอิทธิพลตCอพฤติกรรมการซื้อก็ตCอเม่ือผู>บริโภคทําการประเมินทางเลือกและทํา
การตัดสินใจ โดยปกติผู>บริโภคชอบผลิตภัณฑ&ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน>อย ลดต>นทุนการ
ซื้อหรือทําให>ผู>บริโภคตัดสินใจด>วยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยCางกว>างขวางผู>บริโภคมัก



202 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

พิจารณารายละเอียด โดยถือเปBนอยCางหน่ึงในลักษณะท้ังหลายท่ีเก่ียวข>องสําหรับสินค>าฟุ�มเฟ¢อย ราคา
สูงไมCทําให>การซื้อลดน>อยลง นอกจากน้ีราคายังเปBนเคร่ืองประเมินคุณคCาของผู>บริโภคซึ่งก็ติดตามด>วย
การซื้อ อดุลย& จาตุรงคกุล (2543 : 26) 

ด>านชCองทางการจัดจําหนCาย กลยุทธ&ของนักการตลาดในการทําให>มีผลิตภัณฑ&ไว>พร>อม
จําหนCาย สามารถกCออิทธิพลตCอการพบผลิตภัณฑ& แนCนอนวCาสินค>าท่ีมีจําหนCายแพรCหลายและงCายท่ีจะ
ซื้อก็จะทําให>ผู>บริโภคนําไปประเมินประเภทของชCองทางท่ีนําเสนอก็อาจกCออิทธิพลตCอการรับรู>
ภาพพจน&ของผลิตภัณฑ& อดุลย& จาตุรงคกุล (2543 : 26) 

ด>านการสCงเสริมการตลาด การจัดโปรโมช่ันของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) น้ันการ
สCงเสริมการตลาดสามารถกCออิทธิพลตCอผู>บริโภคได>ทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ อดุลย& จา
ตุรงคกุล (2543 : 26) การแจกใบโบชัวร& การโฆษณา การประชาสัมพันธ&ตCางๆน้ัน ก็ชCวยให>ผู>ท่ีมาใช>
บริการ สามารถบอกตCอๆกันได> 

ด>านความพึงพอใจการบริการของพนักงาน งานเปBนสิ่งท่ีสําคัญตCอชีวิตของคนเราเพ่ือให>ได>มา
ซึ่งรายได>ในการดํารงชีวิต และการแสดงออกถึงความสามารถในการทางานให>สําเร็จลุลCวงไปด>วยดี 
เปBนท่ียอมรับวCาความพึงพอใจในงานมีผลตCอการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงานในแตCละ
องค&การ ในอาชีพบริการก็เชCนเดียวกัน เม่ือองค&การบริการให>ความสําคัญกับการสร>างความพึงพอใจ
ในงานให>กับผู>ปฏิบัติงานบริการ 

 
ข อเสนอแนะ 

ด>านการตลาดธนาคารกรุงเทพยังต>องแขCงขันกับอีหลายธนาคาร ไมCวCาจะเปBน ผลิตภัณฑ&ของ
ธนาคาร ด>านราคารายการตCางๆ ชCองทางการจัดจําหนCาย และการสCงเสริมการตลาด ยังต>องศึกษา
คูCแขCงขันกลยุทธ&การตลาด ในด>านอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปBนต>น การท่ีจะดึงดูดลูกค>ามาใช>บริการน้ัน
จะต>องมีการจัดโปรโมช่ันในด>านบริการตCางๆให>เหมาะสมกับการท่ีลูกค>ามาเปBนสมาชิกของเรา เพ่ือให>
ลูกค>ากับมาใช>บริการของเราอีกคร้ัง 
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ขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงานของอาจารย� กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
Moral Comfort and Emotional Strength to Work 

of Bangkokthonburi University  
  

จันทร&เพ็ญ วิศลัยาขจรเดช 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

  วิจัยในคร้ังน้ี มีความมุCงหมายเพ่ือศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย& 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาเปBนอาจารย&จํานวน 144 คน โดยศึกษา 6 ด>าน คือ ด>านความ
รับผิดชอบในหน>าท่ี ด>านความรู>สึกพอใจในงานท่ีปฏิบัติ ด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ ด>าน
ความสัมพันธ&ในหนCวยงาน ด>านระบบบริหารงานของสถานศึกษา และด>านเศรษฐกิจและนโยบาย
ทางการเมือง เคร่ืองมือท่ีใช>ในการศึกษาค>นคว>าเปBนแบบสอบถามแบบมาตราสCวนประมาณคCา  
( Rating Scale ) 5 ระดับ มีคCาอํานาจจําแนกรายข>อระหวCาง 0.21 ถึง 0.80 และคCาความเช่ือม่ันท้ัง
ฉบับเทCากับ 0.95 สถิติที่ใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล คือ ความถ่ี คCาเฉลี่ย และ สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลวิจัยในคร้ังน้ี  พบวCา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังใจ กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมและรายด>านทุกด>านอยูCในระดับมาก เรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน>อยคือ ด>านความรับผิดชอบในหน>าท่ี ด>านความสัมพันธ&ในหนCวยงาน ด>านระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษา ด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ ด>านความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ และด>านเศรษฐกิจ
และนโยบายทางการเมือง โดยมีรายข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยสูงสุดในแตCละด>านคือ ภาคภูมิใจในการสั่งสอน
อบรมศิษย& ใช>ความรู>ความสามารถในการปฏิบัติงานได>อยCางเต็มท่ี เพ่ือนรCวมงานยอมรับผลงาน ความ
ภูมิใจในการได>ทํางานรCวมกับคนอ่ืน การมีความเมตตา ซื่อสัตย& เสียสละ เอ้ืออาทร ตCอใต>บังคับบัญชา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน>นผู>เรียนเปBนสําคัญ  
คําสําคญั กําลงัใจในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
This independent study was designed to Morale in the performance of 

teachers Case study of Bangkok Thonburi University 
The 144 teachers were use as population in this Independent study in topic 

responsibility, job satisfaction, job satisfaction, job success, relationship in department, 
school administrative system and economic and political policy 
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The research found: 
The Morale in the performance of teachers Case study of Bangkok Thonburi 

University was at high level in all aspect Arranging from the highest to lowest score 
and as follow : the responsibility in one’s job, relationship in the department, the 
administration system of the school, job success and job satisfaction.  
Keyword: moral comfort and emotional strength 
 
บทนํา 

ขวัญและกําลังใจของบุคลากรนับได>วCาเปBนองค&ประกอบในการบริหารงานบุคลากรท่ีสําคัญย่ิง
ประการหน่ึง ในปsจจุบันนักบริหารและนักวิจัยจํานวนมากได>ให>ความสนใจเก่ียวกับเร่ืองน้ี โดยได>เน>น
แนวความคิดด>าน พฤติกรรมศาสตร& (Behavioral) มากข้ึน ดังน้ัน การให>ความสนใจตCอความรู>สึกหรือ
เจตคติสCวนบุคคลของหนCวยงานและองค&การประเภทตCาง ๆ จึงมีมากข้ึนด>วย ขวัญกําลังใจท่ีดี
กCอให>เกิดการเพ่ิมพลังในการทํางานให>สูงข้ึน เป}าหมายท่ีแท>จริงขององค&การท่ีได>รับตอบแทน คือ 
ผลผลิตสูง และการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ การสCงเสริมให>บุคคลในองค&การมีขวัญและกําลังใจสูง 
จึงเปBนหน>าท่ีอันสําคัญของงานบริหารบุคคล ครูผู>สอนน้ัน เปBนบุคลากรท่ีมีจํานวนมากและเปBนผู>
ขับเคลื่อนในโรงเรียน เปBนผู>ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีถ>าหากครูผู>สอนมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการทํางานแล>ว 
บุคลากรระดับน้ีก็เปรียบเสมือนฟsนเฟ¢องเคร่ืองจักรกล ท่ีจะคอยขับดันให>กลไกตCาง ๆ ในองค&การ
ดําเนินไปได>อยCางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ความสัมฤทธ์ิของอาจารย&และผลิตภาพของครูก็ต>องวิเคราะห&และวัดจากผลท่ีครูได>สร>างสรรค&
ออกมาในกระบวนการเรียนการสอน ( สมหวัง พิธิยานุวัฒน& 2541 : 115 ) การปฏิบัติงานน้ันผู>บริหาร
จะต>องเข>มงวดกวดขันเพ่ือเรCงรัดให>แตCละฝ�ายในองค&กรเกิดผลงานและในการบริหารงานหากไมC
คํานึงถึงภาวะของผู>ปฏิบัติงานหรือบริหารโดยไมCมีประสิทธิภาพแล>ว อาจมีผลกระทบด>านขวัญและ
กําลังใจ จนเกิดการเสียขวัญ การเลี่ยงงาน การขัดแย>งข้ึนได> สาเหตุสําคัญท่ีทําให>เกิดการขัดแย>งของ
องค&กรท่ีสําคัญ ได>แกC โครงสร>างขององค&กร การท่ีบุคลากรต>องทํางานรCวมกัน มีความหวังตCางกัน 
นอกจากน้ันยังให>ครูไปทําหน>าท่ีตCางๆซึ่งไมCใชCงานสอนโดยตรง ทําให>ครูต>องทํางานหนัก ทําให>เกิด
ความเบ่ือหนCายไมCมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ& 2534:64 )  

เน่ืองจากอาจารย&เปBนผู>มีบทบาทสําคัญตCอการจัดการเรียนการสอนตCอนักเรียน ในยุคปฏิรูป
การศึกษา และจะต>องมีบทบาทหน>าท่ีความรับผิดชอบท่ีมากมายท่ีมากข้ึน ทําให>อาจารย&เกิด
ความเครียดในการปฏิบัติงาน เปBนเหตุให>เกิดการเสียขวัญ นําไปสูCความเสื่อมประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานในองค&การได> หากไมCมีขวัญและกําลังใจเพียงพอ ผู>ศึกษาค>นคว>าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือเปBนแนวทางในการ
สร>างขวัญและกําลังใจแกCครูผู>สอน ให>ปฏิบัติงานอยCางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย& กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข องกับขวัญและกําลงัใจ 
ความหมาย ความสําคัญของขวัญและกําลังใจ 
ขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคคลในองค&กรถือเปBนสิ่งหน่ึงท่ีบCงช้ีถึงความสําเร็จของ

องค&กร 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน( 2542 : 169 ) ได>ให>ความหมายของขวัญและกําลังใจ

หมายถึง ผมหรือขนท่ีข้ึนเวียนเปBนก>นหอย ม่ิงมงคล สิริ ความดี สิ่งท่ีไมCมีตัวตน เช่ือกันวCามีอยูCประจํา
ชีวิตของคนต้ังแตCเกิดมา, ถ>าขวัญอยูCกับตัวก็เปBนสิริมงคล เปBนสุข สบายใจ จิตใจม่ันคง 

กําลังใจ หมายถึงสภาพจิตใจท่ีมีความเช่ือม่ันและกระตือรือร>นพร>อมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ&
ทุกอยCาง 

 กานดา จันทร&แย>ม (2546 : 94) กลCาววCา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพ
จิตใจของบุคคลในกลุCมหรือองค&กรท่ีกCอให>เกิดกําลังใจ ทัศนคติและความพอใจในงาน ซึ่งจะกCอให>เกิด
ความมุCงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคนเพ่ือให>บรรลุจุดมุCงหมายของกลุCมท่ีวางไว> 

ประดิษฐ& วิลาวัลย& ( 2546 : 8 )ขวัญ หมายถึง สภาวะท่ีมีพลังอํานาจในตัวของมันเองกํากับ
อยูCในรCางกายของมนุษย& สัตว& และสิ่งของบางชนิดท่ีมนุษย&มักใช>งานอยูCเปBนประจํา ขวัญมีพลังในการ

ตัวแปรต น 

อาจารย&ประจําคณะบริหารธุรกิจ 

 

ตัวแปรตาม 
         

ความคิดเห็นของอาจารย&ประจําท่ีมีตCอขวัญ
และกํ าลั งใจ ในการป ฏิ บั ติ งาน  ตามกรอบ
แนวความคิด  6  ด>าน  คือ 

- ด>านความรับผิดชอบในหน>าท่ี 
-ด>านความรู>สึกพอใจในงานท่ีปฏิบัติ  
-ด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ  
-ด>านความสัมพันธ&ในหนCวยงาน  
-ด>านระบบการบริหารงานของสถานศึกษา  
-ด>านเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมือง 
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ทําให>เกิดผลดีและผลร>ายตCอเจ>าของขวัญ เม่ือมีเหตุกระทบกระเทือนจนขวัญมีอาจจะทนได>ก็จะออก
จากรCางไปและสCงผลร>ายตCอเจ>าของขวัญ  

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับขวัญและกําลงัใจ 
 ขวัญจะมีความสัมพันธ&กับการจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานเปBนอยCางมาก ดังน้ัน
การศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจจึงอาศัยพ้ืนฐานจากแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจและความพึงพอใจใน
การทํางานเปBนสําคัญซึ่งผู>ศึกษาได>ศึกษาดังน้ี 

1. ทฤษฎีลําดับข้ันความต องการของ Maslow ( Maslow ’s Hierarchy Need) 
  พฤติกรรมของคน จะถูกกําหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจตCางๆและแรงจูงใจเหลCาน้ีก็ยังมี

ลักษณะแตกตCางกันไปสําหรับคนแตCละคนอีกด>วย ดังน้ัน จึงเปBนสิ่งจําเปBนท่ีผู>บริหารต>องทราบวCา 
แรงจูงใจหรือความต>องการของคนในองค&การมีรูปแบบอยCางไรบ>าง ความรู>เร่ืองดังกลCาว ได>รับ
การศึกษาอยCางถูกต>อง จนกระท่ังต้ังเปBนทฤษฎีท่ัวไป (General Theory) เก่ียวกับการจูงใจคน ผู>ต้ัง
ทฤษฎีน้ีคือ Maslow ซึ่งได>สรุปสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย&ไว>ดังน้ี 

 1. มนุษย&ทุกคนมีความต>องการ และความต>องการน้ีมีตลอดเวลาไมCมีที่สิ้นสุด 
 2. ความต>องการท่ีได>รับการตอบสนอง จะไมCเปBนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมน้ันตCอไปอีก 
 3. ความต>องการของคนมีลักษณะเปBนลําดับช้ัน จากตํ่าไปหาสูงตามลําดับความต>องการ

มนุษย& จึงเรียกลําดับข้ันความต>องการ 
มาสโลว& (Maslow )ได>แบCงแรงจูงใจตามลําดับความเข>มข>น ของความต>องการเปBน 5 ลําดับ

ดังน้ี 
1.  ความต>องการทางสรีระพ้ืนฐาน เปBนความต>องการ ข้ันพ้ืนฐานของรCางกาย เพ่ือความอยูC

รอดของชีวิต ได>แกCอาหาร เคร่ืองนุCงหCม ท่ีอยูCอาศัย ยารักษาโรคเปBนต>น 
2.  ความต>องการความม่ันคงปลอดภัย เม่ือความต>องการทางรCางกายได>รับ 
การบําบัดแล>วความต>องการของคนยังมีความต>องการในเร่ืองการมีสุขภาพท่ีดี ความ

ปลอดภัยจากภัยอันตราย ตลอดจนความม่ันคงในการประกอบอาชีพหน>าท่ีการงาน 
3. ความต>องการเข>าสังคมและพวกพ>อง ความต>องการของท้ังสองข้ันท่ีกลCาวมาได>รับการ

ตอบสนองแล>ว บุคคลจะมีความต>องการทางสังคมคือ การมีเพ่ือนฝูงและต>องการเปBนท่ียอมรับ 
ต>องการความรักความปรารถนาดี ต>องการท่ีจะมีความรู>สึก เปBนเจ>าของและเปBนสCวนหน่ึงของกลุCม
สังคม 

4. ความต>องการศักด์ิศรีและมีสถานภาพ ความต>องการข้ันน้ีคือ ความต>องการท่ีจะให>คนอ่ืน
ยอมรับนับถือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ตนเองมีศักด์ิศรีมีความภาคภูมิใจและสถานภาพในสังคม มี
ความนับถือตนเอง 

5. ความต>องการมีสัจการแหCงตน หรือทําให>ชีวิตมีความหมาย ความต>องการข้ันน้ีเปBนความ
ต>องการสูงสุด เปBนความต>องการท่ีบุคคลตระหนักถึงศักยภาพแหCงตนจากการท่ีมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ให>มีความก>าวหน>าอยูCเสมอ และมีโอกาสท่ีจะสร>างสรรค&ความคิดความอCานให>กว>างขวางออกไป 
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จากทฤษฎีลําดับข้ันความต>องการของ มาสโลว& ( Maslow) สรุปวCา ความต>องการของคน
เคลื่อนจากความต>องการ ระดับตํ่าไปยังความต>องการระดับสูงข้ึนเร่ือยๆ แสดงวCาความต>องการระดับ
ตํ่ากวCาจะมีความสําคัญตCอบุคคลน>อยลง ความสัมพันธ&ของความต>องการข้ันตํ่าได>รับการตอบสนอง 
แม>ไมCเต็ม 100 เปอร&เซ็นต& ความต>องการข้ันตCอไปก็อาจเร่ิมข้ึนได> 

2. ทฤษฎีขององค�ประกอบของ (Herzberg’s Two- factor Theory) 
 เฮอเบอร&ก (Herzberg) ได>ศึกษาทดลองเก่ียวกับการจูงใจในการทํางานของมนุษย& พบวCามี 

ปsจจัยอยูC 2 ประการ แตกตCางกันอยCางสิ้นเชิง และมีผลตCอพฤติกรรมในการทํางานคนละแบบกลCาวคือ
ประการแรกเม่ือคนงานไมCพอใจตCอการทํางานของตน มักจะเก่ียวข>องกับสภาพแวดล>อมในการทํางาน 
ซึ่งเรียกปsจจัยเหลCาน้ีวCา “ปsจจัยคํ้าจุน” ( Hygiene Factor) ประการท่ี2 ถ>าคนงานพูดถึงความพอใจ
ในงานมักจะพูดถึงเน้ือหาของงานท่ีเขาให>ช่ือวCา” ปsจจัยกระตุ>น” (Motivation) ท้ังสองปsจจัยน้ีทํา
หน>าท่ีชัดเจนในแงCของการเปBนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก กลCาวคือปsจจัยคํ้าจุนเปBน
แรงจูงใจภายนอก สCวนปsจจัยกระตุ>นเปBนปsจจัยกระตุ>นซึ่งเก่ียวข>องกับงานโดยตรง เปBนปsจจัยท่ีทําให>
คนรักงานและชอบงานทําให>บุคคลในองค&การปฏิบัติงานได>อยCางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนห>าประการคือ 
   1. ความสําเร็จในการทํางาน(Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถในการ
แก>ปsญหาตCาง ๆการรู>จักป}องกันปsญหาท่ีเกิดข้ึน ทําให>ผลงานสําเร็จเกิดความรู>สึกพอใจในผลสําเร็จ
ของงานอยCางย่ิง 
    2. การได>รับการยอมรับนับถือ(Recognition) หมายถึง การได>รับการยอมนับถือจากบุคคล
อ่ืน ไมCเชCน ผู>บังคับบัญชา เพ่ือนรCวมงาน ผู>มาขอคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนCวยงานการยอมรับนับ
ถือ สามารถอยูCในรูปของการยกยCองชมเชย แสดงความยินดี รวมถึงการให>กําลังใจหรือการแสดงออก
อ่ืนใดๆ ท่ีทําให>เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
    3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ(The Work Self) หมายถึง งานต>องอาศัยความคิดริเร่ิมสร>างสรรค& 
งานนCาสนใจ มีความท>าทายให>ต>องลงมือทํา หรือเปBนงานท่ีมีลักษณะท่ีคนเดียวสามารถทําต้ังแตCต>นจน
จบได>  
    4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีได>รับ
มอบหมายให>รับผิดชอบในงานใหมCๆและมีอํานาจรับผิดชอบอยCางเต็มท่ีไมCมีการตรวจหรือควบคุมงาน
อยCางใกล>ชิด 
    5. ความก>าวหน>า (Advancement) หมายถึง ได>รับเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนCงให>สูงข้ึนของ
บุคคลในองค&การมีโอกาสศึกษาหาความรู>เพ่ิมเติมหรือได>รับการฝuกอบรม 
     ปsจจัยคํ้าจุน หมายถึง ปsจจัยท่ีค้ําจุนให>แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลอยูCตลอดเวลาถ>าไมC
มีหรือลักษณะไมCสอดคล>องกับบุคคลในองค&การบุคคลในองค&การจะเกิดความไมCชอบงานข้ึน ปsจจัยคํ้า
จุนมีดังน้ี 
    1. เงินเดือน(Salary) เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือน ในหนCวยงานน้ันเปBนท่ีพอใจของ
บุคคลท่ีทํางาน 
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    2. โอกาสท่ีได>รับท่ีมีความก>าวหน>าในอนาคต (possibility of growth) หมายถึงการท่ี
บุคคลได>รับแตCงต้ังให>ได>ตําแหนCงภายในหนCวยงานของตนเองแล>ว ยังหมายถึงสถานการณ&ท่ีบุคคลท่ี
สามารถได>รับความก>าวหน>าในด>านทักษะวิชาชีพ    
    3. ความสัมพันธ&ระหวCางบังคับบัญชา กับผู>ใต>บังคับบัญชา เพ่ือนรCวมงาน (Interpersonal 
Relation With Superiors, Subordinates, peers) หมายถึง การติดตCอสื่อสารไมCวCาจะเปBนกิริยา 
ทCาทาง หรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ&ที่ดีตCอกัน สามารถทํางานรCวมกันได> มีความเข>าใจซึ้งกันและ
กันอยCางดี 
     4. ความต>องการมีช่ือเสียงเกียรติยศ (Esteem Needs) เก่ียวกับความม่ันใจในตนเอง ใน
เร่ืองความรู> ความสามารถ และความสําคัญในตนเอง อีกท้ังความต>องการท่ีจะมีฐานะเดCนเปBนท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืน ๆ ให>บุคคลอ่ืนสรรเสริญ ยอมรับนับหน>าถือ ต>องการมีอํานาจ สถานะ ช่ือเสียง 
และตําแหนCง 
   5 . ต> อ งก าร ท่ี จะ ได> รับ ความ สํ า เร็ จ  ต าม ความ นึ ก คิ ดขอ งตน  (Needs forSelf 
Actualization) เปBนความต>องการสูงสุดของมนุษย& เปBนความต>องการพิจารณาจากสมรรณนะท่ี
เปBนไปได>ของตน และดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสิ่งท่ีเปBนเป}าหมายสูงสุดของชีวิตให>บรรลุผลสําเร็จ   
  3. ทฤษฎีแรงจูงใจทางด านความสําเร็จของ McClelland (McClelland’s Achievement 
motivation Theory) 
   แมคเคอร&แลนด& (McClelland) ได>ศึกษาเร่ืองความต>องการของคนเพ่ือเปBนแนวทางในการ
สร>างแรงจูงใจ โดยสรุปวCาคนเรามีความต>องการ 3 ประการคือ 
    1. ความต>องการทํางานให>สําเร็จ คือความปรารถนาท่ีจะทํางานให>ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพ
กวCาเดิม และท่ีให>ดีกวCาคนอ่ืน ค>นหาหาวิธีแก>ปsญหา โดยชอบทํางานหนักหากมีความต>องการมากจะ
ย่ิงทํางานหนัก และดีที่สุดย่ิงข้ึนเม่ือเห็นโอกาสท่ีจะทําได>สําเร็จมากกวCาคร่ึง 
   2. ความต>องการอํานาจ คือความปรารถนาท่ีจะมีอิทธิพลและควบคุมคนอ่ืน อยูCเหนือคน
อ่ืน หากมีความต>องการมากมักจะเปBนกังวลเร่ืองของอิทธิพลอํานาจและช่ือเสียงเหนือคนอ่ืนมากกวCา
ท่ีทํางานให>ได>ประสิทธิภาพ 

 
มาตรการสําหรับวัดขวัญในการทํางาน  
 ศจี อนันต&นพคุณ ( 2549 : 3 ) กลCาวถึงมาตรการในการวัดขวัญและกําลังใจวCา 

1. ลักษณะท่ีช้ีให>เห็นสภาพของขวัญ ขวัญ คือ องค&ประกอบแหCงพฤติกรรมของผู>ที่ปฏิบัติงาน
ท่ีแสดงออกในรูปของความรู>สึกท่ีมีตCองาน น้ันแสดงวCา ลักษณะท่ีช้ีให>เห็นสภาพขวัญจะแสดงออกใน
รูปของพฤติกรรม  

2. วิธีตรวจสอบ สําหรับวิธีการท่ีจะใช>ตรวจสอบระดับขวัญและกําลังใจมี 4 วิธี    (เสนาะ ติ
เยาว&. 2545 : 218-219) คือ 

2.1 การสังเกตการณ& (Observation) การสังเกตการณ&เปBนวิธีท่ีดีท่ีสุด วิธีหน่ึงในการวัด
ระดับขวัญ วิธีน้ีผู>บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติการได>อยCางกว>างขวาง เน่ืองจากผู>บังคับบัญชามีอํานาจ
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ปกครองควบคุมบังคับบัญชาอยูCแล>ว การสังเกตการณ&จะรCวมสนทนาด>วยหรือสังเกตการณ&ปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมการแสดงออกตCาง ๆ วิธีการน้ีต>องกระทําอยCางระมัดระวังและมีระบบ ข>อท่ีควรคํานึง ก็
คือ การสังเกตการณ&เปBนวิธีการใช>สายตามองอยCางพินิจพิจารณาไมCใชCแตCเพียงดูเฉย ๆ เทCาน้ัน 

2.2 การสัมภาษณ& (Interviewing) เปBนวิธีการหน่ึงท่ีมีประโยชน&ในทางวัดระดับขวัญวิธีน้ี
เปBนวิธีแบบเผชิญหน>า ระหวCางผู>สัมภาษณ& กับผู> ถูกสัมภาษณ&  แลกเปลี่ยนขCาวสารด>วยวาจา 
แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนะตCาง ๆ แกCกันและกัน แตCการสัมภาษณ&จะไมCได>ผลเปBนท่ีนCาพอใจ กรณี
การกระทําโดยไมCเปBนไปเกณฑ&ท่ีแนCนอน และปราศจากการวางแผน และขาดความระมัดระวัง ข>อดี
ของการสัมภาษณ&ก็คือสามารถใช>ความรู>สึก อีกท้ังยังกระทําได>อยCางครอบคลุมแตCมีข>อเสีย คือ
สิ้นเปลืองคCาใช>จCาย โดยเฉพาะการสัมภาษณ&กลุCมคนท่ีมีขนาดใหมC 

2.3  แบบสอบถาม  (Querionnaire) เปB น วิ ธีก าร ท่ี นิ ยมอยC างกว> างขวางวิ ธีห น่ึ ง 
แบบสอบถามแบCงออก ได>เปBน 2 ประเภท คือ การสํารวจแบบปรนัย เปBนการสร>างคําถาม และ
คําตอบท่ีมีให>เลือก ผู>ตอบเพียงแตCทําเคร่ืองหมายในข>อท่ีตนต>องการเทCาน้ัน สําหรับแบบหลังเปBนการ
ต้ังคําถาม แล>วปลCอยให>ผู>ปฏิบัติงานตอบคําถามด>วยถ>อยคําของเขาเอง วิธีการวัดระดับขวัญโดยใช>
แบบสอบถามมีท้ังข>อดีและข>อเสีย ข>อดีก็คือ วิธีการน้ีเปBนวิธีการท่ีสิ้นเปลืองคCาใช>จCาย ในการ
ดําเนินการน>อย เน่ืองจากสามารถใช>ได>กับคนจํานวนมาก โดยใช>เวลาอันสั้น และสามารถใช>เคร่ืองจักร
ประมวลได> สCวนข>อเสียก็คือการใช>แบบสอบถาม ทําให>ไมCสามารถใช>ความรู>สึกอันไว ชCวยเก็บข>อมูลได>
และขาดลักษณะครอบคลุมดังท่ีกลCาวมาแล>ว 

2.4 การเก็บประวัติ (Record -Keeping) เปBนวิธีการท่ีจะอํานวยผลเปBนอันมาก หากได>
กระทําอยCางเปBนระบบท่ีดี ประวัติท่ีควรเก็บรวบรวมไว>ควรจะมีเร่ืองของการท่ีขาดงานและการเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงาน โดยบันทึกไว>เปBนรายบุคคลอยCางยCอ ๆ ในบัตร และนํามาสรุปความลงในบัตรของ
หนCวยงานอีกคร้ังหน่ึง ในลักษณะเดียวกันประวัติควรให>แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของขวัญด>วย เชCน 
การร>องทุกข& การลงโทษทางวินัย เปBนต>น แตCประวัติท่ีจะทําข้ึนต>องการปรับปรุงให>ทันสมัยอยูCเสมอ
และเช่ือถือได> 

จากการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตามท่ีนักวิชาการได>กลCาว
ไว>น้ัน ผู> ศึกษาพอสรุปได>วCา ขวัญและกําลังใจเปBนสิ่งท่ีมีประโยชน&และมีความสําคัญย่ิงในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู>บริหารทุกระดับจะต>องเสริมสร>างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ให>แกC
ผู>ใต>บังคับบัญชาในองค&การของตน อีกท้ังยังต>องคํานึงถึงองค&ประกอบและปsจจัยท่ีมีผลกระทบตCอขวัญ
และกําลังใจอีกด>วย ซึ่งขวัญและกําลังใจเปBนแรงผลักดันให>ผู>ปฏิบัติงาน ทํางานอยCางมีประสิทธิภาพ 
เพราะมุCงหวังถึง ความก>าวหน>า รายได> ความม่ันคงในอาชีพท่ีรับผิดชอบ เปBนต>น ซึ่งเปBนความต>องการ
ท่ีมีอยูCในทุกคน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาค>นคว>า คือ อาจารย&ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวน 144 คน ปOการศึกษา 2560  
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

  เคร่ืองมือท่ีใช>ในการศึกษาค>นคว>าเปBนแบบสอบถามท่ีผู>ศึกษาค>นคว>าสร>างข้ึนแบบสอบถาม
เปBนแบบมาตรสCวนประมาณคCา 5 ระดับ ถามเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ ระดับขวัญ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น>อย และน>อยท่ีสุด ถามให>
ครอบคลุมกรอบแนวคิด 6 ด>าน คือ 
 1. ด>านความรับผิดชอบตCอหน>าท่ี 
 2. ด>านความพึงพอใจในงานท่ีปฎิบัติ 
 3. ด>านความรู>สึกประสบความสําเร็จ 
 4. ด>านความสัมพันธ&ในหนCวยงาน 
 5. ด>านระบบการบริหารงานของสถานศึกษา 
 6. ด>านเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมือง 
 
การวิเคราะห�ข อมูล และสถิติที่ใช  

1. สถิติที่ใช>หาคุณภาพแบบสอบถาม 
 1.1 หาคCาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใช>สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&อยCางงCายของ

เพียร&สัน ระหวCางคะแนนแตCละข>อกับคะแนนรวมแตCละด>าน (Item – Total Correlation) 
 1.2 หาคCาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช>สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 

(Cronbach) 
2. สถิติพ้ืนฐาน 
 2.1 ความถ่ี ( Frequency) 
 2.2 คCาเฉลี่ย ( Mean) 
 2.3 สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 
  การศึกษาค>นคว>าคร้ังน้ีเปBนการศึกษาระดับความคิดเห็นตCอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานกรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมมีขวัญและกําลังใจอยูCในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปBนรายด>านพบวCา ระดับความคิดเห็นเรียงอันดับจากคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อยคือ อันดับ 
1.ด>านความรับผิดชอบในหน>าท่ี อันดับ 2 ด>านความสัมพันธ&ในหนCวยงาน อันดับ 3 ด>านระบบการ
บริหารงานของสถานศึกษา อันดับ 4 ด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ อันดับ 5 ด>านความพึงพอใจใน
งานท่ีปฏิบัติ และอันดับ 6 ด>านเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมือง ท่ีเปBนเชCนน้ีอาจเปBนเพราะ
ครูผู>สอนรักในงานและมีความสุขแม>จะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ผลการศึกษาค>นคว>าคร้ังน้ีสอดคล>องกับงานวิจัยของ สมพร เทพมา ( 2542 : บทคัดยCอ ) ได>ทําการ
วิจัยเร่ือง ระดับขวัญและปsจจัยท่ีสัมพันธ&กับขวัญของครูอาจารย&ท่ีปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย 
พบวCา ครู- อาจารย& มีระดับขวัญโดยรวมอยูCในระดับคCอนข>างสูง นอกจากน้ีครูอาจารย&มีความคิดเห็น
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ตCอปsจจัยท่ีสัมพันธ&กับขวัญโดยรวมอยูCในระดับคCอนข>างสูง สอดคล>องกับงานวิจัยของ ญาญิศา ชมา
ฤกษ& (2550 : บทคัดยCอ ) ได>ทําการวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู>สอนโรงเรียน
มารีย&อุปถัมภ& อําเภอกันทรลักษ& จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวCา ครูผู>สอนเห็นวCาขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานพิจารณาโดยรวมและรายด>าน ด>านความรู>สึกเปBนสCวนหน่ึงของโรงเรียน ด>านความ
รับผิดชอบในหน>าท่ี ด>านความสัมพันธ&ในหนCวยงาน ด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ ด>านความพึง
พอใจในงานท่ีปฏิบัติ และด>านความรู>สึกม่ันคงในงานท่ีปฏิบัติ อยูCในระดับ มาก 
 1. ด>านความรับผิดชอบในหน>าท่ี พบวCากรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมมีขวัญ
และกําลังใจโดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ เรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย 
3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ภาคภูมิใจในการสั่งสอนอบรมศิษย& อันดับ 2 ปsญหาตCาง ๆท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนเปBนหน>าท่ีของครูในโรงเรียนต>องรCวมกันแก>ไข อันดับ 3 ยินดีเสียสละเวลาและความสุข
สCวนตัวเพ่ืองานสCวนรวม ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าสุดคือมีปริมาณงานประจําและปริมาณงานพิเศษท่ีได>รับ
มอบหมายมีความเหมาะสม ท่ีเปBนเชCนน้ีอาจเปBนเพราะครูผู>สอนมีความภาคภูมิใจในการทํางานเพราะ
เปBนงานท่ีตรงกับวิชาชีพของตนสอดคล>องกับงานวิจัยของจีระนันท& กัณฑวงศ& ( 2545 : บทคัดยCอ ) ได>
ศึกษาค>นคว>า เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย& โรงเรียนทหารชCาง กรมทหารชCาง 
โดยรวมอยูCในระดับมาก สอดคล>องกับงานวิจัยศึกษาค>นคว>าของปรีชา พันธ&จําเริญ ซึ่งได>ศึกษาค>นคว>า 
เร่ืองขวัญและกําลังใจของบุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกันดาร สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอแมCฟ}าหลวง จังหวัดเชียงราย เม่ือวิเคราะห&ตามองค&ประกอบของขวัญและกําลังใจ
พบวCามีขวัญและกําลังใจในด>านความรับผิดชอบในระดับสูงและสอดคล>องกับงานวิจัยของ มงคล ธีร
กุล ( 2541 : บทคัดยCอ) ได>ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ในเขตการศึกษา 10 พบวCา ด>านความรับผิดชอบในงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูCในระดับสูง 
 2. ด>านความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ พบวCากรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยรวมมี
ขวัญและกําลังใจ อยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข>อเรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย 3 อันดับ
แรกคือ อันดับ 1 ใช>ความรู>ความสามารถในการปฏิบัติงานได>อยCางเต็มท่ี อันดับ 2 ได>รับมอบหมายให>
ปฏิบัติงานท่ีตรงกับความรู>ความสามารถ อันดับ 3 มีความรู>สึกวCาครูในโรงเรียนเปBนท่ียอมรับของ
บุคคลท่ัวไปในชุมชน และข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีและใช>วัสดุอุปกรณ&ท่ีเปBนสื่อการเรียนการสอน
อยCางเพียงพอ ไมCสอดคล>องกับการศึกษาค>นคว>าของ สมพร สอนสุทธ์ิ ( 2540 : บทคัดยCอ ) ได>ทําการ
วิจัยเร่ือง ขวัญของข>าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวักชุมพร 
พบวCา ขวัญของข>าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาด>านความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยูCในระดับ  
ปานกลาง 
 3. ด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ พบวCากรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมมี
ขวัญและกําลังใจอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข>อเรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย 3 อันดับ
แรกคือเม่ือพิจารณารายข>อเรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 เพ่ือน
รCวมงานยอมรับผลงาน อันดับ 2 ผู>บริหารโรงเรียนได>อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให>ทCาน
อยCางเพียงพอ อันดับ 3 ผู>บริหารโรงเรียนได>สนับสนุนสCงเสริมให>ทCานไปเข>ารับการฝuกอบรม สัมมนา
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อยูCเสมอ และผู>บริหารโรงเรียนมักจะมอบหมายงานพิเศษให>ทCานปฏิบัติอยูCเปBนประจํา ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือการพิจารณาความดีความชอบของโรงเรียนเปBนไปอยCางเท่ียงตรงและมีคุณธรรม สอดคล>อง
กับการศึกษาค>นคว>าของ ญาญิศา ชมาฤกษ& (2550 : บทคัดยCอ ) ได>ทําการวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู>สอนโรงเรียนมารีย&อุปถัมภ& อําเภอกันทรลักษ& จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบวCา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด>านความรู>สึกประสบผลสําเร็จ อยูCในระดับ มาก  

4. ด>านความสัมพันธ&ในหนCวยงานพบวCากรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมมีขวัญ
และกําลังใจอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข>อเรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อย 3 อันดับแรก
คือ อันดับ 1 ความภูมิใจในการได>ทํางานรCวมกับคนอ่ืน อันดับ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคน อันดับ 3 ผู>อ่ืนยอมรับและช่ืนชม ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าสุด คือเม่ือมีอุปสรรคปsญหาเกิดข้ึน
ทุกคนชCวยกันแก>ไข สอดคล>องกับการศึกษาค>นคว>าของ ญาญิศา ชมาฤกษ& (2550:บทคัดยCอ ) ได>ทํา
การวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู>สอนโรงเรียนมารีย&อุปถัมภ& อําเภอกันทรลักษ& 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวCา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด>านความสัมพันธ&ใน
หนCวยงาน อยูCในระดับ มาก  
 5. ด>านระบบการบริหารงานของสถานศึกษาพบวCา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
โดยรวมมีขวัญและกําลังใจอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ เรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหา
น>อย 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 การมีความเมตตาซื่อสัตย& เสียสละ เอ้ืออาทร ตCอผู>ใต>บังคับบัญชา 
และเปBนท่ีปรึกษาพ่ึงพาได>เม่ือเกิดปsญหาในการปฏิบัติงาน อันดับ 2 การมีความยุติธรรมใน
กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ การบริหารงานอยCางมีวิสัยทัศน& อันดับ 3 กําหนดภารกิจและ
ปฏิบัติตามแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค&อยCางมีประสิทธิภาพ และการเปBนแบบอยCางท่ีดีในข้ันตอนท่ี
ถูกต>องตามระเบียบวิธีของทางราชการ และ กระบวนการทํางานของผู>บริหาร ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
การมอบหมายงานท่ีชัดเจนตรงตามสายงาน ตรงกับความรู> ความสามารถของผู>ใต>บังคับบัญชา ไมC
สอดคล>องกับการศึกษาค>นคว>าของ วิหารชัย พรหมภา ( 2549 : บทคัดยCอ ) ซึ่งได>ศึกษาขวัญและ
กําลังใจของครูผู>สอนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค& อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พบวCา ขวัญและ
กําลังใจของครูผู>สอนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค& ด>านระบบการบริหารงานของสถานศึกษาอยูCใน
ระดับปานกลาง ไมCสอดคล>องกับงานศึกษาของศุภฤกษ& ทองประยูร ( 2542 : บทคัดยCอ ) ได>ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย&สหวิทยาลัยทักษิณพบวCา ปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด>านการบังคับบัญชา และ นโยบายการบริหารเปBนปsจจัยท่ีสCงผลให>มีความพึง
พอใจน>อย 
 6. ด>านเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมือง พบวCากรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
โดยรวมมีขวัญและกําลังใจอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ เรียงอันดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหา
น>อย 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน>นผู>เรียนเปBนสําคัญ อันดับ 2 รายรับ
ไมCสมดุลกับคCาครองชีพท่ีสูงข้ึน อันดับ 3 การรวมหนCวยงานหลายหนCวยงานเปBนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การจ>างครูอัตราจ>างแทนการบรรจุแตCงต้ัง 
ไมCสอดคล>องกับการศึกษาค>นคว>าของ สุภัชศร วงศ&คํา ( 2550 : บทคัดยCอ ) ซึ่งได>ศึกษาขวัญและ
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กําลังใจของครูผู>สอนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อําเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ พบวCา ขวัญและกําลังใจ
ของครูผู>สอนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ด>านเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมืองโดยรวมมีขวัญและ
กําลังใจอยูCในระดับปานกลาง 
 
ข อเสนอแนะในการนาํไปใช   

1. การมอบหมายงานประจําและงานพิเศษให>ครูควรมีปริมาณงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให>ครูได>
ปฏิบัติหน>าท่ีตามความรู> ความสามารถของตนเองอยCางเต็มศักยภาพ 

2. ควรจัดให>ครูได>มีและใช>อุปกรณ&ท่ีเปBนสื่อการเรียนการสอนอยCางเพียงพอเพ่ือเปBนการ
สCงเสริมให>ครูได>มีพัฒนาสื่อการสอน อันจะนําไปสูCการพัฒนาทักษะการเรียนรู>ของนักเรียนตCอไป 

3. การพิจารณาความดีความชอบโดยวัดจากผลงาน ควรยึดหลักความโปรCงใส เท่ียงธรรม
และตรวจสอบได> 
 
ข อเสนอแนะในการศึกษาค นคว าคร้ังต�อไป 
  1. การศึกษาในคร้ังน้ี เปBนการศึกษาควรศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงควรศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู>สอนในโรงเรียนอ่ืน หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบและจะได>ใช>เปBนเกณฑ&กลาง 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู>สอนในด>านอ่ืนท่ียังมิ
เคยทําการศึกษามากCอน เพ่ือเปรียบเทียบกับผลศึกษาค>นคว>าท่ีมีอยูCแล>วในการท่ีจะนําไปใช>ให>เกิด
ประโยชน&ตCอไป 
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ค>นคว>าอิสระ บธ.ม. อุบลราชธานี : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี , 2542. 
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ความสัมพันธ�ระหว�างคุณภาพชีวติการทํางานกับความจงรักภกัดีต�อองค�กร 
ของพนักงานโรงแรม; กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรสีะเกษ 

The Relationship of Work Quality, and The Loyalty for The 
Organizational of The Hotel Employee ; Case Study of  

Phromphiman Hotel, Sisaket Province 
 

จันทร&เพ็ญ วิศลัยาขจรเดช 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค& เพ่ือ 1)ศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ความผูกพันตCอองค&กรกับความจงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรี
สะเกษ 2)ศึกษาระดับความจงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงานโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ และ 3)
เปรียบเทียบความจงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงานโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ ตามปsจจัยสCวน
บุคคล โดยใช>แบบสอบถามเปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูลจากกลุCมตัวอยCางท่ีเปBนพนักงานใน
โรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ จํานวน 138 คน จากการใช>วิธีการเลือกตัวอยCางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล ได>แกC คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย คCาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคCาที การวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว และคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&
เพียร&สัน ซึ่งกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ถึง 0.05 
  ผลการศึกษาพบวCา คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม และความผูกพันตCอองค&กรในภาพรวม
มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับสูงและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน(คCาเฉลี่ย=3.75) 
นอกจากน้ียังพบวCาปsจจัยสCวนบุคคล ด>านอายุท่ีแตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอองค&กรในด>านพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกแตกตCางกัน ด>านสถานภาพสมรสท่ีแตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอองค&กรในด>านความรู>สึก
แตกตCางกัน ด>านอัตราเงินเดือนท่ีแตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอองค&กรในด>านการรับรู>และด>าน
ความรู>สึกแตกตCางกัน และด>านประสบการณ&ในการทํางานท่ีแตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอองค&กรใน
ด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออกและด>านการรับรู>แตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ : ความจงรักภักดีตCอองค&กร,ความผูกพันตCอองค&กร  
 

Abstract 
   The purposes of the study were to investigate 1) Relationship between Quality 
of Work Life , Organizational Commitment and Employee Loyalty, 2 ) Levels of and 
Employee Loyalty and 3 )  Compare and Employee Loyalty at ; a case study of 
phromphiman hotel, sisaket province according to their personal factors. The 
questionnaire was administered to 1 3 8  samples selected through convenience 
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sampling and analyzed by the percentage distribution, mean, standard deviation,  
t-test, one – way ANOVA; Pearson Product Moment Correlation Coefficient analysis 
was set between 0.01 and 0.05 statistical significance. 

 The study results revealed high level of the overall Quality of Work Life and 
Organizational Commitment as well as the Employee Loyalty which accordingly 
agreed with each other at 3.75. Moreover, in terms of personal factors, different ages 
resulted in different Employee Loyalty behaviors. Additionally, the employees’ 
different marital status led to different affective aspects while salary incomes 
resulted in different perceptions towards the organizations and affective aspects. 
Also, work experiences resulted in different employee loyalty behaviors at 0.05 
statistical significance. 
Keywords: Organizational Commitment, Employee Loyalty 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปSญหา 
  ธุรกิจโรงแรมเปBนหน่ึงกลุCมธุรกิจท่ีมีแนวโน>มการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมีความสอดคล>อง
กับการขยายตัวของภาคธุรกิจการทCองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของทางสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปsจจุบัน ซึ่งมีผลตCอพฤติกรรมและความต>องการของผู>บริโภค จึงทําให>ธุรกิจการทCองเท่ียว
ได>กลายเปBนสCวนหน่ึงของการดํารงชีวิตของมนุษย& ท้ังน้ีเพ่ือการพักผCอน การคลายเครียด การเรียนรู> 
และการเข>าสังคม ธุรกิจโรงแรมจึงเปBนธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการรองรับธุรกิจการทCองเท่ียวและ
มีแนวโน>มท่ีจะเติบโตสูงข้ึนในอนาคต เพราะธุรกิจโรงแรมเปBนธุรกิจท่ีขยายตัวตามอัตราการเติบโต
ของการทCองเท่ียว ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจากการเข>าสูCประชาคมอาเซียน จึงมีผลทําให>
ธุรกิจโรงแรมมีการแขCงขันและมีความสําคัญมากข้ึน (ชาญโชติ ชมพูนุท, 2553)  
  ในปsจจุบันธุรกิจโรงแรมแตCละแหCงจะมีการนํากลยุทธ&ตCาง ๆ เข>ามาทําการแขCงขันกันมาก ไมC
วCาจะเปBนกลยุทธ&การแขCงขันในด>านราคา การบริการ รูปลักษณ& และการออกแบบท่ีพักแรมท่ีมี
เอกลักษณ& ซึ่งจะสะท>อนให>เห็นถึงความเปBนตัวตนท่ีโดดเดCน เน>นการออกแบบและรูปแบบของการ
ให>บริการท่ีสามารถตอบสนองตCอความต>องการของลูกค>าให>มากท่ีสุด ด>วยลักษณะงานดังกลCาวข>างต>น 
จึงทําให>การเอาใจใสCตCอทรัพยากรมนุษย&ในองค&กร การเข>าใจถึงความต>องการพ้ืนฐานสCวนบุคคลของ
พนักงาน การสนับสนุนท้ังสภาพความเปBนอยูCและจิตใจจึงเปBนสิ่งสําคัญและเน่ืองจากในปsจจุบันน้ี
อัตราการแขCงขันธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร&ธานีมีมากข้ึน จึงทําให>ทางโรงแรมวังใต>ได>รับ
 ผลกระทบ คือ การท่ีมีโรงแรมและท่ีพักใหมCๆเกิดข้ึนมากรวมท้ังมีราคาท่ีคCอนข>างถูก และ
ด>าน ทรัพยากรมนุษย& เพราะจะมีพนักงานบางคนท่ีไมCมีความอดทนในการทํางาน แม>วCาอัตรา
เงินเดือนในการจ>างงานคCอนข>างสูงก็ตาม ฉะน้ันจะเห็นได>วCาคุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตCอการทํางาน
เปBนอยCางมาก กลCาวคือ คุณภาพชีวิตการทํางานเปBนการตอบสนองตCอความต>องการของพนักงานหรือ
เปBนสิ่งท่ีผสมผสานระหวCางงานกับชีวิตสCวนตัวไว>อยCางกลมกลืน และถ>าตัวพนักงานเกิดความ รู>สึกท่ีดีตCอ
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งาน และตCอองค&กร ก็จะทําให>พนักงานมีความต้ังใจในการทํางานอยCางเต็มท่ีและมีการพัฒนาตนเองให>
เปBนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค&กร (walton,1974 อ>างใน วชิรวัชร งามละมCอม, 2558)  
 ซึ่งความผูกพันตCอองค&กรถือวCามีความสําคัญกับองค&กรท่ีมีการแขCงขันสูง เพราะถ>าหาก
พนักงานขาดความผูกพันตCอองค&กรก็จะกCอให>เกิดปsญหา เชCน การขาดงาน การมาสาย ไมCมีความ
กระตือรือร>น รวมท้ังการลาออก เพราะทําให>องค&กรสูญเสียคCาใช>จCายมากในการรับสมัครพนักงานใหมC 
ซึ่งถ>าหากองค&กรสามารถทําให>พนักงานมีความผูกพันตCอองค&กรได>มากเทCาใด ก็จะสCงผลให>พนักงานมี
ความต้ังใจและพร>อมท่ีจะทุCมเทความรู>ความสามารถในการปฏิบัติงานอยCางเต็มท่ี เพ่ือมุCงสูCเป}าหมายท่ี
เปBนแนวทางเดียวกันกับเป}าหมายขององค&กร (Steers,1977 อ>างใน ณัช อุษาคณารักษ&, 2554)  
 ผู>วิจัยจึงให>ความสนใจในการศึกษาวิจัยความสัมพันธ&ระหวCางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ
จงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงานโรงแรม ; กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางคุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตCอองค&กรกับ ความ
จงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ 
  2. เพ่ือศึกษาระดับความจงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.
ศรีสะเกษ 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความจงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.
ศรีสะเกษ ตามปsจจัยสCวนบุคคล 
 
กรอบแนวความคิด 
 
  ประชากรท่ีใช>ในการวิจัย คือ พนักงานกรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษจํานวน 138 คน 
 
 
 
 
 
  
 
 
     

ความผูกพันต�อองค�กร 
• ความเช่ือม่ันอยCางแรงกล>า การยอมรับ
เป}าหมายและคCานิยมขององค&กร  
• ความเต็มใจท่ีจะทุCมเทความพยายามอยCาง
มากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลดีขององค&กร 

ความจงรักภักดีต�อองค�กร 
(Hoy & Rees,1974) 
• พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
• ความรู>สึก 
• การรับรู> 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
• การให>สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
• สิ่งแวดล>อมต>องมีความปลอดภัยเพียงพอ 
• การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
• ความก>าวหน>าในงาน 
• การยอมรับทางสังคม 
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เคร่ืองมือท่ีใช ในการศึกษา 
   การวิจัยในคร้ังน้ีใช>แบบสอบถาม (Questionnaire) เปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูล โดย
มีข้ันตอนในการสร>างเคร่ืองมือ ซึ่งแบบสอบถามเหลCาน้ีถูกสร>างข้ึนจากการสํารวจวรรณกรรม และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข>องโดยแบCงเคร่ืองมือออกเปBน 5 สCวนคือ  
  สCวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข>อมูลด>านประชากรศาสตร& และข>อมูลท่ัวไปของพนักงาน 
ได>แกC เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และประสบการณ&ในการทํางาน 
โดยเปBนคําถามแบบให>เลือกตอบแบบคําตอบเดียว      
   สCวนท่ี 2 แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน 5 ด>าน ดังน้ี (โดยข>อคําถามเปBนแบบ
มาตรสCวนประเมินคCา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert) 

1. การให>สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
2. สิ่งแวดล>อมต>องมีความปลอดภัยเพียงพอ 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4. ความก>าวหน>าในงาน 
5. การยอมรับทางสังคม 

  สCวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตCอองค&กร 3 ด>าน ดังน้ี (โดยข>อคําถามเปBนแบบ
มาตรสCวนประเมินคCา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert) 

 1. ความเช่ือม่ันอยCางแรงกล>าและการยอมรับเป}าหมายและคCานิยมขององค&กร  
 2. ความเต็มใจท่ีจะทุCมเทความพยายามอยCางมากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลดีขององค&กร 

 สCวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความจงรักภักดีตCอองค&กร 3 ด>าน ดังน้ี (โดยข>อคําถาม
เปBนแบบมาตรสCวนประเมินคCา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert) 

 1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) 
 2. ความรู>สึก (Affective Aspect) 
 3. การรับรู> (Cognitive Aspect) 

  สCวนท่ี5 ความคิดเห็น/เสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 

• การวิเคราะห&ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาวิจัย พบวCา 
ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีจํานวน 84 คน คิดเปBนร>อยละ 60.9 มีอายุ 25 - 35 ปO มี 
จํานวน 60 คน คิดเปBนร>อยละ 43.5 มีสถานภาพสมรส / อยูCด>วยกัน มีจํานวน 63 คน คิดเปBนร>อยละ 
45. มีระดับการศึกษาตํ่ากวCาปริญญาตรี มีจํานวน 87 คน คิดเปBนร>อยละ 63.0 มีอัตราเงินเดือนน>อย
กวCา 15,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปBนร>อยละ 86.2 และมีประสบการณ&ในการทํางาน 5 - 9 ปO 
มีจํานวน 52 คน คิดเปBนร>อยละ 37.7  

• การวิเคราะห& คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตCอองค&กร และความจงรักภักดีตCอ
องค&กรของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ 
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•  ข>อมูลด>านคุณภาพชีวิตการทํางาน 
จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวCา พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานใน

ภาพรวมอยูCในระดับสูง เม่ือพิจาราณเปBนรายด>านพบวCา ด>านสิ่งแวดล>อมต>องมีความปลอดภัยเพียงพอ 
ด>านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด>านความก>าวหน>าในงาน ด>านการยอมรับทางสังคม ด>านมี
ความเปBนตัวของตัวเอง ด>านการวางแผนชีวิต และด>านความรับผิดชอบตCอสังคม อยูCในระดับสูง 
ยกเว>น ด>านการให>สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม อยูCในระดับปานกลาง         
  ข>อมูลด>านความผูกพันตCอองค&กร 
   จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวCาพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตCอองค&กรในภาพรวม
ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปBนรายด>านพบวCา ด>านความเช่ือม่ันอยCางแรงกล>าและการยอมรับเป}าหมาย
และคCานิยมขององค&กร ด>านความเต็มใจท่ีจะทุCมเทความพยายามอยCางมากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลดี
ขององค&กร และด>านความปรารถนาอยCางย่ิงยวดท่ีจะรักษาไว>ซึ่งความเปBนสมาชิกในภาพองค&กร อยูCใน
ระดับสูงทุกด>าน 
   ข>อมูลด>านความความจงรักภักดีตCอองค&กร  
   จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวCา พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีตCอองค&กร 
โดยรวมอยูCในระดับสูง เม่ือพิจารณารายด>านพบวCา ด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด>านความรู>สึก และ
ด>านการรับรู> อยูCในระดับสูงทุกด>าน  
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางคุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตCอองค&กร กับความ
จงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ สามารถอภิปรายผลได>
ดังตCอไปน้ี 
   สมมติฐานข>อท่ี1 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรของ 
พนักงานกรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบวCา คุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ&กับ ความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับสูงและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
จําแนกรายด>าน ได>แกC ด>านการให>สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ด>านสิ่งแวดล>อมต>องมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ ด>านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด>านความก>าวหน>าในงาน ด>านการยอมรับ
ทางสังคม ด>านมีความเปBนตัวของตัวเอง ด>านการวางแผนชีวิต และด>านความรับผิดชอบตCอสังคม มี
ความสัมพันธ&กับ ความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับปานกลางและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล>องกับผลงานวิจัยของ รสสุคนธ& ฤาชาเกียรติกุล (2550) ได>ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ท่ีมีผลตCอความ
จงรักภักดีในองค&กร ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยด>านคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธ&กัน
ในระดับคCอนข>างตํ่าและ เปBนไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีในองค&กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สมมติฐานข>อท่ี2 ความผูกพันตCอองค&กรมีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรของ
พนักงานกรณีศึกษาโรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ 
  ผลการวิจัย พบวCา ความผูกพันตCอองค&กรในภาพรวม มีความสัมพันธ&กับ ความจงรักภักดีตCอ
องค&กรในระดับสูงและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจําแนกรายด>าน ได>แกC ด>านความปรารถนาอยCาง
ย่ิงยวดท่ีจะรักษาไว>ซึ่งความเปBนสมาชิกในภาพองค&กร มีความสัมพันธ&กับ ความจงรักภักดีตCอองค&กรใน
ระดับสูงและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน แตC ด>านความเช่ือม่ันอยCางแรงกล>า การยอมรับเป}าหมายและ
คCานิยมขององค&กร , ด>านความเต็มใจท่ีจะทุCมเทความพยายามอยCางมากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลดีของ
องค&กร มีความสัมพันธ&กับ ความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับปานกลางและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล>องกับทฤษฎีของ Steers (1977) คือ การท่ีพนักงานมีเป}าหมายไปในทิศทางเดียวกับองค&กร 
จะมีทัศนคติเชิงบวกในทุกด>าน ,มีความเต็มใจและพยายามทํางานอยCางเต็มความสามารถ เพ่ือให>
องค&กรประสบความสําเร็จบรรลุเป}าหมายตามท่ีต้ังไว> ,มีความภาคภูมิใจในการเปBนสมาชิกขององค&กร
และพร>อมท่ีจะบอกกับคนอ่ืนวCาตนเปBนสมาชิกขององค&กร   

 สมมติฐานข>อท่ี 3 ความจงรักภักดีตCอองค&กรของพนักงานโรงแรมวังใต> แตกตCางกันไปตาม
ปsจจัยสCวนบุคคลได>แกC เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และประสบการณ&
ในการทํางาน 

• เพศ พบวCา พนักงานท่ีมีเพศแตกตCางกัน มีความจงรักภักดีตCอองค&กร ด>านพฤติกรรมท่ี
แสดงออก ด>านความรู>สึก ด>านการรับรู> และด>านความจงรักภักดีโดยรวม ไมCแตกตCางกัน ซึ่งไมC
สอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว> แตCสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ นฤบดี ศุขปราการ (2550) ได>ศึกษา
เร่ืองปsจจัยท่ีมีผลตCอความจงรักภักดีตCอองค&การ กรณีศึกษา บริษัท ไวร&เออ แอนด& ไวร&เลส จํากัด 
ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยลักษณะสCวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อัตรา 
เงินเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสถานภาพการทํางานไมCมีผลตCอระดับความความจงรักภักดี
ตCอองค&การ เน่ืองจากหนCวยงานน้ีเปBนงานด>านวิศวกรรม มีการทํางานเปBนทีม และเน>นความสําเร็จท่ี
ผลงานโดยยึดถือกฎระเบียบปฏิบัติเหมือนกัน ดังน้ันความจงรักภักดีตCอองค&การจึงนCาจะถูกกําหนด
ด>วยปsจจัยในด>านลักษณะงานและด>านประสบการณ&ในการทํางานมากกวCา 

• อายุ พบวCา พนักงานท่ีมีอายุแตกตCางกัน มีความจงรักภักดีตCอองค&กร ด>านพฤติกรรมท่ี
แสดงออกแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว> โดย
พนักงานท่ีมีอายุ 46 ปOขึ้นไป มีความจงรักภักดีตCอองค&กรมากท่ีสุด 

  เน่ืองจากคนท่ีมีอายุแตกตCางกันจะมีประสบการณ& เป}าหมาย คCานิยมท่ีแตกตCางกัน 
(Ivancevich and Matteson, 1999 อ>างถึงใน ขะธิณยา หล>าสุวรรณ, 2545) กลCาววCา บุคคลท่ีมีอายุ
มากจะมีความจงรักภักดีตCอองค&กรมากกวCาคนท่ีมีอายุน>อย เน่ืองจากอายุมากข้ึนการเรียนรู>งานก็ยCอม
มากกวCา มีประสบการณ&มากกวCา รวมไปถึงตําแหนCงการงานก็สูงข้ึนตาม จึงมีความรู>สึกจะคงอยูCกับ
องค&กรของตนตลอดไป ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ วรพงษ& เยาหะรี (2552) ได>ศึกษาเร่ือง 
ทัศนคติของพนักงานท่ีมีผลตCอความจงรักภักดีของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได>
ทําการศึกษาความจงรักภักดีท้ัง 3 ด>าน คือ ด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด>านความรู>สึก และด>านการ
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รับรู> ผลการวิจัยพบวCา อายุ มีความจงรักภักดีตCอองค&กรในด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด>านความรู>สึก 
และด>านการรับรู>ที่แตกตCางกัน 

• สถานภาพสมรส พบวCา พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตCางกัน มีความจงรักภักดีตCอ
องค&กร ด>านความรู>สึก และด>านความจงรักภักดีโดยรวมแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว> โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพหม>าย / หยCาร>าง / แยกกันอยูC มี
ความจงรักภักดีตCอองค&กร ด>านความรู>สึก และ มีความจงรักภักดีตCอองค&กรโดยรวมมากท่ีสุด 

 เน่ืองจากผู>ที่แตCงงานหรือเปBนหม>าย อาจจะมีภาระท่ีต>องรับผิดชอบมากกวCา เชCน มีบุตรท่ีต>อง
ดูแล จึงทําให>ต>องการความม่ันคงในการทํางานและมีแนวโน>มท่ีปฏิเสธการเปลี่ยนงานมากกวCา เพราะถ>า
หากมีการย>ายงานอาจจะต>องมีการไตรCตรองอยCางถ่ีถ>วนในด>านคCาตอบแทน คCาสวัสดิการ สภาพการ
ทํางาน และเวลา เปBนต>น ซึ่งตCางจากผู>ท่ีเปBนโสดท่ีจะมีอิสระในการตัดสินใจเปลี่ยนงานได>งCายกวCา เพราะ
ไมCมีข>อจํากัดในเร่ืองครอบครัวหรือบุตร และสามารถตัดสินใจได>เองวCาจะอยูCหรือย>ายงาน ซึ่งสอดคล>อง
กับผลงานวิจัยของ กัณณ& วีระกรพานิช (2554) ได>ศึกษาเร่ือง การคาดหวังและแรงจูงใจของพนักงานท่ีมี
ผลตCอความจงรักภักดีตCอองค&การ : กรณีศึกษาพนักงานของบริษัท สายการบินนกแอร& จํากัด ผลการวิจัย
พบวCา พนักงานท่ีมีปsจจัยสCวนบุคคล ด>านอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ&ในการทํางานแตกตCาง
กันมีความจงรักภักดีตCอองค&การตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สําหรับ ด>านสถานภาพ
สมรส และรายได>เฉลี่ยตCอเดือนแตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอองค&การตCางกัน อยCางมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ยกเว>นด>านอายุงานแตกตCางกันมีความจงรักภักดีไมCแตกตCางกัน  

• ระดับการศึกษา พบวCา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา แตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอ
องค&กร ด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด>านความรู>สึก ด>านการรับรู> และด>านความจงรักภักดีโดยรวม ไมC
แตกตCางกัน ซึ่งไมCสอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว> แตCสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ จีรภัคร เอนกวิถี 
(2557) ได>ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ&ระหวCางแรงจูงใจกับความจงรักภักดีตCอองค&การของพนักงาน: 
กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอร&พอร&ท ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยสCวนบุคคลด>านเพศ อายุ ตําแหนCงงาน 
วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได>โดยเฉลี่ยตCอเดือน ไมCมีความสัมพันธ&
กับความจงรักภักดีตCอองค&การของพนักงาน เน่ืองจากฝ�ายบุคคลได>มีการช้ีแจงเก่ียวกับโครงสร>างและ
วัฒนธรรมขององค&การไว>อยCางชัดเจน ซึ่งพนักงานทุกคนยอมรับเง่ือนไขได>และพนักงานทุกคนล>วนแตC
มีความต้ังใจในการทํางาน 

• อัตราเงินเดือน พบวCาพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน แตกตCางกันมีความจงรักภักดีตCอองค&กร 
ด>านความรู>สึก ด>านการรับรู> และด>านความจงรักภักดีโดยรวม แตกตCางกัน ซึ่งสอดคล>องกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว> โดยพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 15,000-25,000บาท มีความจงรักภักดีตCอองค&กรมากท่ีสุด         

 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปsจจุบันท่ีมีคCาใช>จCายสูงข้ึน ทําให>พนักงานท่ีมีรายได>น>อย
ลาออกจากงานเพ่ือหางานใหมCท่ีอัตราเงินเดือนมากกวCา และพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนสูงอยูCแล>วก็
พอใจกับสิ่งท่ีตนได>รับ เพราะถ>าหากย>ายงานใหมCอาจจะมีโอกาสได>รายได>ท่ีน>อยลง จึงไมCคิดท่ีจะย>าย
งานใหมC เพราะรายได>น้ันจะเปBนตัวชCวยเสริมสร>างความม่ันคงให>กับพนักงาน และถ>าพนักงานมีรายได>
ท่ีมากข้ึน เหมาะสมกับตําแหนCงงาน ก็จะทําให>พนักงานต>องการอยูCกับองค&กรตCอไป ซึ่งสอดคล>องกับ
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ผลงานวิจัยของ จีรศักด์ิ สุนันต�ะเครือ (2550) ได>ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ 
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ& อินโฟร& เซอร&วิส จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวCา 
พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานแตกตCางกัน มีผลให>ความ
จงรักภักดีตCอ บริษัท แอดวานซ& อินโฟร& เซอร&วิส จํากัด (มหาชน) แตกตCางกัน  

• ประสบการณ&ในการทํางาน พบวCา พนักงานท่ีมีประสบการณ&ในการทํางานแตกตCางกันมี
ความจงรักภักดีตCอองค&กร ด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด>านความรู>สึก และด>านความจงรักภักดี
โดยรวม แตกตCางกัน ซึ่งสอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว> โดยพนักงานท่ีมีประสบการณ&ในการทํางาน
10-14ปO และ 15ปOขึ้นไป มีความจงรักภักดีตCอองค&กร ด>านพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก และ พนักงานท่ี
มีประสบการณ&ในการทํางาน15ปOข้ึนไป มีความจงรักภักดีตCอองค&กร ด>านความรู>สึก และมีความ
จงรักภักดีตCอองค&กรโดยรวม มากท่ีสุด 

 เน่ืองจากผู>ท่ีอยูCกับองค&กรเปBนเวลานานอาจจะรู>สึกวCาตนเองแกCเกินไปท่ีจะเร่ิมต>นใหมC และ
ด>วยระยะเวลาท่ีทํางาน จึงทําให>เกิดความรักและความจงรักภักดีได>มากกวCา ซึ่งถ>าหากองค&กรมีการ
ตอบสนองตCอความต>องการ สร>างความรู>สึกท่ีดีตCอกัน ก็จะย่ิงสCงผลให>พนักงานรู>สึกจงรักภักดีมาก
ย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร ช่ืนแฉCง (2553) ได>ศึกษาเร่ือง การรับรู> ความยุติธรรมใน
องค&การท่ีมีผลตCอความจงรักภักดีตCอองค&การของพนักงาน ผลการวิจัยพบวCา พนักงานท่ีมีปsจจัยสCวน
บุคคลแตกตCางกัน ได>แกC เพศ อายุ ตําแหนCง ระดับการศึกษา และอายุงาน แตกตCางกัน อยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 
ข อเสนอแนะ  

• ด>านการให>สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม พบวCา มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดี
ตCอองค&กรในระดับปานกลาง ดังน้ัน องค&กรควรมีการปรับปรุงผลตอบแทนให>เหมาะสมกับงาน และ 
ควรมีการช้ีแจงถึงกฎเกณฑ&การเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีชัดเจนและยุติธรรม    

• ด>านสิ่งแวดล>อมต>องมีความปลอดภัยเพียงพอ พบวCา มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอ
องค&กรในระดับปานกลาง ดังน้ัน องค&กรควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล>อมในการทํางาน มีการติดต้ัง
ระบบป}องกันและมีการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในองค&กร         

• ด>านการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบวCา มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กร
ในระดับปานกลาง ดังน้ัน องค&กรควรเป�ดโอกาสให>พนักงานได>พัฒนาความรู>และใช>ความสามารถอยCาง
เต็มท่ี เพ่ือท่ีจะได>นําความรู>น้ันมาใช>ในการวางแผนการทํางานให>งานบรรลุเป}าหมาย          

• ด>านความก>าวหน>าในงาน พบวCา มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับปาน
กลาง ดังน้ัน พนักงานควรจะได>รับโอกาสในการใช>ความสามารถท่ีมีในการรับผิดชอบงานท่ีมากข้ึน 
เพ่ือท่ีจะพิสูจน&ความสามารถของตนในการเลื่อนตําแหนCงท่ีสูงข้ึน 

• ด>านการยอมรับทางสังคม พบวCา มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับปาน
กลาง ดังน้ัน องค&กรควรมีการจัดกิจกรรมสร>างความสัมพันธ& เพ่ือลดความขัดแย>ง และเปBนการชCวยให>
เป�ดใจยอมรับศักยภาพของกันและกัน และพร>อมท่ีจะชCวยเหลือกันโดยปราศจากอคติ           
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• ด>านความเช่ือม่ันอยCางแรงกล>า การยอมรับเป}าหมายและคCานิยมขององค&กร พบวCา มี
ความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับปานกลาง ดังน้ัน องค&กรควรสร>างความเช่ือม่ัน
ให>กับพนักงาน เพ่ือให>พนักงานมีเป}าหมายไปในทิศทางเดียวกับองค&กรและมีทัศนคติเชิงบวกในการ
ทํางาน  

• ด>านความเต็มใจท่ีจะทุCมเทความพยายามอยCางมากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลดีขององค&กร 
พบวCา มีความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับปานกลาง ดังน้ัน องค&กรควรมีความใสCใจ
ดูแลพนักงาน เพ่ือให>พนักงานมีกําลังใจและเต็มใจทํางานท่ีได>รับมอบหมายอยCางเต็มท่ี  

• ด>านความปรารถนาอยCางย่ิงยวดท่ีจะรักษาไว>ซึ่งความเปBนสมาชิกในภาพองค&กร พบวCา มี
ความสัมพันธ&กับความจงรักภักดีตCอองค&กรในระดับสูง ดังน้ัน องค&กรควรตอบสนองตCอความต>องการ
ของพนักงาน เพ่ือให>พนักงานรู>สึกเปBนสCวนหน่ึงขององค&กร เกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน และมี
ความต้ังใจท่ีจะทํางานกับองค&กรจนเกษียณอายุ         

 
ข อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
• ควรมีการศึกษาถึงปsจจัยอ่ืนท่ีมีผลตCอความจงรักภักดีตCอองค&กร เชCน ภาวะผู>นํา วัฒนธรรม

องค&กร ปsจจัยท่ีกําหนดความสุขในการทํางาน และตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีสCงผลตCอความจงรักภักดีตCอองค&กร 
อันจะนํามาสูCการพัฒนาคุณภาพการให>บริการ รวมท้ังแนวทางการปรับปรุงแก>ไข เพ่ือเปBนสิ่งท่ีชCวยให>
บุคลากรน้ันปฏิบัติงานดีขึ้น 
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ความสัมพันธ�ระหว�างความพึงพอใจกับความผูกพันต�อองค�กร 
กรณีศึกษาบริษัท ลี แมชชีนทูลส� จํากัด 

The Relationship Between Satisfactions With Organizational 
Commitment of: a Case Study of Lee Machine Tools co., ltd. 

 
จันทร&เพ็ญ วิศลัยาขจรเดช 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพันตCอ
องค&กรกรณีศึกษาบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด 

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะสCวนบุคคลท่ีมีผลตCอความพึงพอใจ ความผูกพัน และความสัมพันธ& 
ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพันตCอองค&กรของบุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด ประชากร
ในการวิจัย บุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัดจํานวน 110 คน เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคือ
แบบสอบถาม  

 ผลการศึกษาวิจัยพบวCา บุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัดท่ีมีลักษณะสCวนบุคคลท่ีแตกตCาง
กัน ได>แกC เพศ รายได>เฉลี่ยตCอเดือน มีความพึงพอใจแตกตCางกัน นอกจากน้ีพบวCาลักษณะบุคคลด>าน
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจไมCแตกตCางกัน และบุคลากรบริษัท  
 แมชชีนทูลส& จํากัดท่ีมีลักษณะสCวนบุคคลท่ีแตกตCางกัน ได>แกC เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได>เฉลี่ย
ตCอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันตCอองค&กรไมCแตกตCางกัน  

 ผลคCาความสัมพันธ&ระหวCางปsจจัยเม่ือพิจารณาตามปsจจัยด>านความพึงพอใจ ท่ีมีอิทธิพลตCอ
ความผูกพันตCอองค&กร เปBนรายด>าน พบวCา บุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด มีระดับปsจจัยด>าน
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ&ทางบวกในระดับปานกลาง ในด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ 
สCวน ด>านความก>าวหน>าในการทํางาน ด>านคCาตอบแทนและสวัสดิการ ด>านความสัมพันธ&กับเพ่ือน
รCวมงาน ด>านสภาพแวดล>อมในการทํางาน และด>านนโยบายและการบริหารขององค&กร มี
ความสัมพันธ&ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตCอองค&การอยCางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
คําสําคญั : ความผูกพันตCอองค&กร 
 

Abstract 
  This research aimed to study personal characteristics and the relationship 
between satisfaction with organizational commitment of support staff of Case Study 
Of Lee Machine Tools Co., Ltd. 
.  The sample was 110 people of employees with proportional stratified 
random sampling. The research instrument was one set of questionnaires. 
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 The research found that different personal characteristics of staff including 
gender, average monthly income had different satisfaction. Different personal 
characteristics of staff age, education level, occupation, duration of work there is no 
different satisfaction. And different personal characteristics of staff including gender, 
age, education level, occupation, average monthly income and duration of the work 
no had commitment with organizational. In addition, staff from different department 
had different commitment with organizational 
 When considering the relationship between satisfactions with organizational 
commitment was found at moderate level. The results also showed a significant 
relationship between work progress, compensation and welfare, relationship with 
colleagues, working environment and administration policy with organizational 
commitment at .01 level. 
Keywords: Satisfaction, Commitment with Organizational 
 
บทนํา 

ในยุคปsจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย&น้ันมิได>จํากัดขอบเขตอยูCแคCการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู>ความสามรถเข>ามาปฏิบัติงานในองค&กรเทCาน้ัน แตCย่ิงไปกวCาน้ันยังมีสิ่งสําคัญท่ี
จะต>องดําเนินการควบคูCกันไปคือการปลูกฝsนหรือสร>างจิตสํานึกให>บุคลากรภายในองค&กรเกิดความพึง
พอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย& และจงรักภักดีท่ีจะรCวมมือและปฏิบัติงานให>กับองค&กรตลอดไป โดย
องค&กรจะต>องใสCใจดูแลรักษาความก>าวหน>าในอาชีพการงานให>กับบุคลากร อันจะสCงผลให>บุคลากรมี
ความมุCงม่ันท่ีจะสร>างช่ือเสียงและสร>างความสําเร็จให>กับองค&กรโดยไมCเห็นแกCความเหน็ดเหน่ือยและ
ยากลําบาก แตCการท่ีองค&กรจะคาดหวังและมุCงผลให>บุคลากรภายในองค&กรปฏิบัติเชCนน้ันได> จําเปBน
อยCางย่ิงท่ีจะต>องอาศัยปsจจัยตCางๆเปBนแรงผลักดัน แรงกระตุ>น เพ่ือให>พนักงานพร>อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือ
ปฏิบัติงานหรือหน>าท่ีของตนจนสดความสามารถให>กับองค&กร เพราะด>วยความรู>สึกวCาตนเองก็มีสCวน
รCวมในการเปBนเจ>าขององค&กรเชCนเดียวกัน นอกจากน้ีความผูกพันตCอองค&กรยังคอยทําหน>าประสาน
และเปBนตัวเช่ือมโยงระหวCางความต>องการของบุคลากรขององค&กรให>สอดคล>องด>วยกันกับเป}าหมาย
ขององค&กรอีกด>วย 

ความผูกพันตCอองค&กรครอบคลุมมากกวCาความพึงพอใจในงานท่ีทํา ด>วยเหตุน้ีจึงถือได>วCา
ความผูกพันตCอองค&กรเปBนกุญแจสําคัญท่ีคอยผูกมัดบุคลากรให>ปฏิบัติและรCวมงานอยูCกับองค&กรไป
นาๆ โดยอาศัยความม่ันคงมากกวCาความพึงพอใจในงาน และความผูกพันน้ีจะคCอยๆ พัฒนาไปอยCาง
ช>าๆ แตCจะอยูCอยCางม่ันคงโดยจะทําหน>าท่ีคอยเปBนแรงผลักดันและจูงใจให>พนักงานหรือบุคลากร
ปฏิบัติงานอยCางอุทิศตนเพ่ือองค&กร แตCในทางตรงกันข>ามหากพนักงานหรือบุคลกรเกิดความรู>สึกอึด
อัดใจหรือไมCสบายใจ ไมCพึงพอใจตCองานท่ีได>รับให>ทํา พนักงานหรือบุคลากรเหลCาน้ันก็จะไมCมีความ
จงรักภักดี และไมCมีความรู>สึกผูกพันตCอองค&กร สCงผลให>บุคลากรเหลCาน้ันออกจากองค&กรไป 
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ผลกระทบท่ีตามมาก็คือทําให>งานท่ีทําเกิดความลCาช>า หยุดชะงัก ขาดความตCอเน่ือง และหาก
พิจารณาในอีกแงCมุมหน่ึง การท่ีองค&กรมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงก็จะเปBนสูญเสียภาพพจน&ท่ีดี
ขององค&กรอันสCงผลกระทบตCอความเช่ือม่ันขององค&กรอีกด>วย 

ด>วยเหตุน้ีผู>ศึกษาจึงสนใจศึกษาความผูกพันตCอองค&กรกับความพึงพอใจตCอสวัสดิการของ
พนักงานในบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะทําให>ทราบถึงความผูกพันของ
ทรัพยากรมนุษย&ทุกคนท่ีมีตCอองค&การวCามีความผูกพันเปBนอยCางไรและมีสุขภาพกาย ใจ ท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสCงผลให>เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลของงานท่ีดี ผลักดันให>องค&กรขับเคลื่อนไปใน
แนวทางท่ีพัฒนา และในด>านจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน&ตCาง ๆวCาได>รับเพียงพอและตรงกับความ
ต>องการมากน>อยเพียงใดเพ่ือให>แกCทรัพยากรมนุษย&ท่ีมีและเอ้ือประโยชน&สูงสุดให>กับทุกคน เพ่ือเปBน
การสร>างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือท่ีจะรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย&ท่ีมีความรู>มี
ความสามารถให>มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือเปBนแนวทางในการเสริมสร>างความผูกพันตCอองค&กรและ
ให>ทรัพยากรมนุษย&อยูCกับองค&กรให>นานท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะสCวนบุคคลท่ีมีผลตCอความพึงพอใจของบุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& 
จํากัด  
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะสCวนบุคคลท่ีมีผลตCอความผูกพันตCอองค&กรของบุคลากรบริษัท ลี แมช 
ชีนทูลส& จํากัด 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพันตCอองค&กรของบุคลากร
บริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด  
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กรอบแนวความคิด 
000000ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด จํานวน 110 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 
0000 การวิจัยในคร้ังน้ีใช>แบบสอบถาม (Questionnaire) เปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูล
โดยมีข้ันตอนในการสร>างเคร่ืองมือ ซึ่งแบบสอบถามเหลCาน้ีถูกสร>างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องโดยแบCงเคร่ืองมือออกเปBน 4 สCวน คือ 
000000สCวนท่ี 1  เปBนคําถามเก่ียวกับข>อมูลลักษณะสCวนบุคคล และข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบ
แบบสอบถาม โดยให>เลือกตอบแบบคําตอบเดียว 
 ข>อท่ี 1 เพศ 
 ข>อท่ี 2 อายุ 
 ข>อท่ี 3 ระดับการศึกษา 
 ข>อท่ี 4 รายได>ตCอเดือน 
 ข>อท่ี 5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ข>อท่ี 6 หนCวยงานในสังกัด 

ปSจจัยด านความผูกพนัต�อ
องค�กร 
- ความเปBนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
- ความเช่ือม่ันในการดําเนิน 
งานของผู>นําองค&กร 
- การได>มีสCวนรCวมในการบริหาร
องค&กร 
- ความจงรักภักดีตCอองค&กร 

ปSจจัยด านความพึงพอใจ 
- ความสําเร็จของงานท่ี
รับผิดชอบ 
- ความก>าวหน>าในการทํางาน 
- คCาตอบแทนและสวัสดิการ 
- ความสมัพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน 
- สภาพแวดล>อมในการทํางาน 
- นโยบายและการบริหาร 
ขององค&กร 

ลักษณะสCวนบุคคล 
- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- รายได>ตCอเดือน 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- หนCวยงานในสังกัด 
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0000000สCวนท่ี 2 เปBนคําถามเก่ียวกับความสัมพันธ&ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพันตCอองค&กร 
เปBนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีผลตCอความผูกพันในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท ลี แม
ชชีนทูลส& จํากัด แบบสอบถามตามองค&ประกอบ 6 ด>าน ด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ ด>าน
ความก>าวหน>าในการทํางาน ด>านคCาตอบแทนและสวัสดิการ ด>านความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน ด>าน
สภาพแวดล>อมในการทํางาน ด>านนโยบายและการบริหารขององค&กร มีจํานวนท้ังสิ้น 20 ข>อ ลักษณะ
คําถามเปBนแบบมาตรสCวนประเมินคCา (Rating Scale) โดยใช>คCานํ้าหนักคCาเฉลี่ย เพ่ือประโยชน&ตCอการ
นําไปใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูลทาสถิติ กําหนดคCาความสําคัญเฉลี่ยให>คCาคะแนนคําถามเชิงบวกทุกข>อ 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
0000 จากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ&ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพันตCอองค&กรของบุคลากร 
บริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด มีประเด็นท่ีนCาสนใจนํามาอภิปรายผลดังตCอไปน้ี 
0000 1. ลักษณะสCวนบุคคลในด>านเพศ รายได>เฉลี่ยตCอเดือน และหนCวยงานในสังกัดน้ัน แตกตCาง
กันในสCวนของปsจจัยด>านความพึงพอใจ เน่ืองจาก ในแตCละบุคคลมีความต>องการท่ีแตกตCาง เปBนไป
ตามทฤษฎีของมาสโลว& (Maslow Hierarchy of Needs) เก่ียวกับความต>องการของมนุษย&มีลักษณะ
เปBนลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด มีความหลากหลาย ไมCวCาจะเปBนเพศชายหรือเพศหญิง รายได>เฉลี่ย
ตCอเดือนท่ีแตกตCางกันก็นํามาซึ่งความพึงพอใจท่ีแตกตCางกัน สาเหตุอาจมาจากปsจจัยสCวนบุคคลท่ีเปBน
ตัวกําหนดให>รายได>มีความแตกตCางกัน เชCน ระดับการศึกษา ประสบการณ&ในการทํางานท่ีแตกตCางกัน 
และการทํางานในพ้ืนท่ีท่ีแตกตCางกันก็สCงผลให>เกิดความพึงพอใจท่ีแตกตCางกัน สอดคล>องกับ
ผลการวิจัยของ สุรีรัตน& จิตเพ่ิมสุข (2554) ศึกษาเร่ือง “ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจในงานของ
พนักงานฝ�ายผลิต: กรณีศึกษา บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งผลการศึกษาท่ีได>คือ 
ปsจจัยสCวนบุคคลมีผลตCอความพึงพอใจในนโยบายและการปฏิบัติงานท่ีแตกตCางกัน นอกจากน้ียัง
สอดคล>องกับงานวิจัยของ เรณู สุขฤกษ&กิจ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัททCาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)” ผลการศึกษาท่ีได> คือ ปsจจัย
สCวนบุคคลท่ีตCางกันมีผลตCอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตCางกัน โดยปsจจัยคํ้าจุน
ด>านเงินเดือนและสวัสดิการมีความสัมพันธ&ตCอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
00 2. ปsจจัยด>านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ตCอระดับปsจจัยด>านความผูกพันตCอองค&กรใน
ภาพรวม อยูCในระดับปานกลาง กลุCมตัวอยCางท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตCอปsจจัยด>านความ
พึงพอใจในด>าน ด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ ด>านความก>าวหน>าในการทํางาน ด>าน
ความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน และด>านนโยบายและการบริหารขององค&กรพอสมควร บุคลากรบริษัท 
ลี แมชชีนทูลส& จํากัด มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือไมCมากไปไมCน>อยไป จึงมีผลให>คCา
ความสัมพันธ&ตCอระดับปsจจัยด>านความผูกพันตCอองค&กรในภาพรวมอยูCในระดับปาน สอดคล>องกับ
งานวิจัยของ แสงทอง ไชยสาร (2554) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค&การบริหารสCวนตําบลในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผลจากการศึกษาท่ีได>คือ ความพึง
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พอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูCในระดันปานกลาง เม่ือจําแนกเปBนรายด>านพบวCามีความพึง
พอใจในระดับปานกลางทุกด>าน เรียงลําดับคCาเฉลี่ยจากมากไปหาน>อยจากปsจจัยสCวนบุคคล และ
สอดคล>องกับงานวิจัยของ ศิริกาญจนา อาก�ะ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลจากการศึกษาโดยรวมแล>วกลุCมตัวอยCางมี
ความพึงพอใจอยูCในระดับปานกลาง และเม่ือจัดลําดับเรียงคะแนนความพึงพอใจจากมากไปหาน>อย 
ได>แกC ความพึงพอใจในด>านสภาพการทํางาน ด>านความสัมพันธ&ระหวCางบุคคล เปBนต>น 
00 3. ปsจจัยด>านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ทางบวกตCอระดับปsจจัยด>านความผูกพันตCอ
องค&กรในด>านความเปBนอันหน่ึงอันเดียวกัน อยูCในระดับปานกลาง เน่ืองจากบุคลากร บริษัท ลี แม
ชชีนทูลส& จํากัด กลุCมตัวอยCางท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในปsจจัยด>านความ
พึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ตCอความผูกพันตCอองค&กรในด>านความเปBนอันหน่ึงอันเดียวกันท้ังหมด 3 ด>าน 
คือ ด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ ด>านความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน และด>านนโยบายและ
การบริหารขององค&กร เปBนไปตามทฤษฎีของมาสโลว& (Maslow Hierarchy of Needs) เก่ียวกับ
ความต>องการของมนุษย&มีลักษณะเปBนลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุดในข>อท่ี 3. กลCาวถึงความต>องการ
ทางสังคม ความรักและความพอใจ (Belongingness and Love Needs) เปBนความต>องการเก่ียวกับ
การอยูCรCวมกัน และการได>รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมีความรู>สึกวCาตนเองน้ันเปBนสCวนหน่ึงของ
กลุCมทางสังคมอยูCเสมอ บุคลากรรู>สึกเปBนอันหน่ึงอันเดียวกันก็เม่ือได>รับการยอมรับ ได>รู>สึกวCาการ
ทํางานท่ีรับผิดชอบได>รับการประสบความสําเร็จ เกิดความสัมพันธ&ท่ีดีกับเพ่ือนรCวมงาน และนโยบาย
ของผู>บริหารองค&กรก็มีสCวนผลักดันให>บุคลากรรู>สึกเปBนอันหน่ึงอันเดียวกันสอดคล>องกับงานวิจัยของวิ
ริญญา ชูราศีและสุภาวดี ขุมทองจันทร& (2554) ได>ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะบริหารศาสตร&มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผลการศึกษาท่ีได> บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในด>านความสําเร็จของการทํางานมากท่ีสุด 
และมีความพึงพอใจน>อยท่ีสุดคือ ความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน และการปกครองของผู>บังคับบัญชา 

4. ปsจจัยด>านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ทางบวกตCอระดับปsจจัยด>านความผูกพันตCอ
องค&กรในด>านความเช่ือม่ันในการดําเนินงานของผู>นําองค&กร อยูCในระดับปานกลาง เน่ืองจากบุคลากร 
บริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด กลุCมตัวอยCางท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับพอสมควรไมCมาก
ไมCน>อยไป ในปsจจัยด>านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ตCอความผูกพันตCอองค&กร ด>านความเช่ือม่ันใน
การดําเนินงานของผู>นําองค&กรท้ังหมด 3 ด>าน คือ ด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ ด>าน
ความก>าวหน>าในการทํางาน และด>านนโยบายและการบริหารขององค&กร เปBนไปตามทฤษฎีของมาส
โลว& (Maslow Hierarchy of Needs) เก่ียวกับความต>องการของมนุษย&มีลักษณะเปBนลําดับข้ันจาก
ตํ่าสุดไปหาสูงสุดในข>อท่ี 2. กลCาวถึงความต>องการความปลอดภัย (Safety Need) ความต>องการ
ทางด>านความปลอดภัยหรือความม่ันคงตCางๆ จะมีที่เกิดข้ึนตCอชีวิต ตCอความม่ันคงในหน>าท่ีการทํางาน 
และเปBนไปตามทฤษฏีของ Richard M. Steers (1977) ท่ีได>แบCงปsจจัยท่ีมีผลตCอความผูกพันกับ
องค&กรเปBน 3 กลุCมและปsจจัยด>านน้ีตรงกับกลุCมท่ี 2 คือ ลักษณะงาน (Jobs Characteristic) ลักษณะ
งานท่ีแตกตCางกันจะมีอิทธิพลตCอระดับความยึดม่ัน ผูกพันตCอองค&กรแตกตCางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทํา
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ให>บุคลากรรู>สึกมีแรงจูงใจอยากทํางานเพ่ือเพ่ิมคCาให>กับบุคลากร ต้ังแตCนโยบายและการบริหารของ
ผู>นําองค&กร เม่ือประเภทงานท่ีได>รับมอบหมายประสบความสําเร็จ และมองเห็นถึงความก>าวหน>าใน
การทํางานและทําให>บุคลากรเกิดความเช่ือม่ันในการดําเนินงานของผู>นําองค&กร สอดคล>องกับงานวิจัย
ของ Sarah Yuliarini, Nik Kamariah Nik Mat, Pranav Kumar (2012) ได>ศึกษาเร่ือง “ปsจจัยท่ีมี
ผลตCอความพึงพอใจของพนักงานท่ีไมCใชCสายการเรียนการอสนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย” พบวCาความเปBนผู>นํามีผลกระทบอยCางมีนัยสําคัญตCอความพึงพอใจของพนักงาน 

5. ปsจจัยด>านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ทางบวกตCอระดับปsจจัยด>านความผูกพันตCอ
องค&กรในด>านการได>มีสCวนรCวมในการบริหารองค&กร อยูCในระดับปานกลาง เน่ืองจากบุคลากร บริษัท 
ลี แมชชีนทูลส& จํากัด กลุCมตัวอยCางท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในปsจจัยด>าน
ความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ตCอความผูกพันตCอองค&กรในด>านการได>มีสCวนรCวมในการบริหารองค&กร
ท่ีได>คCาคะแนนมากท่ีสุด คือ ด>านนโยบายและการบริหารขององค&กร รองลงมาคือด>านความสําเร็จของ
งานท่ีรับผิดชอบ และด>านคCาตอบแทนและสวัสดิการ เปBนไปตามทฤษฎีของมาสโลว& (Maslow 
Hierarchy of Needs) เก่ียวกับความต>องการของมนุษย&มีลักษณะเปBนลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด
ในข>อท่ี 4. ความต>องการช่ือเสียงยกยCอง (Self-esteem Needs) ความต>องการข้ันตCอมาจะเปBนความ
ต>องการ คือ ความม่ันใจในตนเองในเร่ืองของความสามารถ ความรู> และความสําคัญตัวของตัวเอง 
รวมตลอดท้ังความต>องการท่ีจะมีฐานะเดCนเปBนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในความรับผิดชอบในหน>าท่ี 
การงาน และการดํารงตําแหนCงท่ีสําคัญในองค&กร และเปBนไปตามทฤษฏีของ Richard M. Steers 
(1977) ท่ีได>แบCงปsจจัยท่ีมีผลตCอความผูกพันกับองค&กรเปBน 3 กลุCมและปsจจัยด>านน้ีตรงกับกลุCมท่ี 2 
คือ ลักษณะงาน (Jobs Characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกตCางกันจะมีอิทธิพลตCอระดับความยึดม่ัน 
ผูกพันตCอองค&กรแตกตCางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําให>บุคลากรรู>สึกมีแรงจูงใจอยากทํางานเพ่ือเพ่ิมคCา
ให>กับบุคลากร การได>รับการยอมรับให>เปBนสCวนหน่ึงขององค&กรได>มีสCวนรCวมในการทํางานท่ีมี
ความสําคัญ เร่ิมต>นต้ังแตCนโยบายและการบริหารของผู>นําองค&กร ด>านความสําเร็จของการทํางาน 
และด>านคCาตอบแทนและสวัสดิการท่ีได>รับจากการทํางานสอดคล>องกับงานวิจัยของชาญวุฒิ บุญชม 
(2553) ได>ศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตCอองค&กร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน” 
ผลการศึกษาท่ีได> ปsจจัยท่ีมีความสัมพันธ&ตCอความผูกพันในองค&การอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ได>แกC ความท>าทายของงาน ความก>าวหน>าของงาน ความมีอิสระในการทํางาน การมีสCวนรCวมใน
การบริหารงาน สภาพแวดล>อมขององค&กร และการกระจายอํานาจในองค&การ  
00 7. ปsจจัยด>านความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ&ทางบวกตCอระดับปsจจัยด>านความผูกพันตCอ
องค&กรในด>านความจงรักภักดีตCอองค&กร อยูCในระดับตํ่า เน่ืองจากคCาความสัมพันธ&ตCอปsจจัยด>านความ
ผูกพันตCอองค&กรในด>านความจงรักภักดีของบุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด ได>ให>ความสําคัญกับ
ด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบท่ีสุดแตCก็ยังอยูCในระดับปานกลาง ในขณะผลคCาความสัมพันธ&
ของปsจจัยอีก 5 ด>าน คือ ด>านความก>าวหน>าในการทํางาน ด>านคCาตอบแทนและสวัสดิการ ด>าน
ความสัมพันธ&กับเพ่ือนรCวมงาน ด>านสภาพแวดล>อมในการทงาน และด>านนโยบายและการบริหารของ
องค&กร บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปBนกลุCมตัวอยCางกลับไมCได>รู>สึกถึงความสําคัญมากพอท่ีจะทําให>เกิด
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ความจงรักภักดีตCอองค&กร เปBนไปตามทฤษฎีของมาสโลว& (Maslow Hierarchy of Needs) เก่ียวกับ
ความต>องการของมนุษย&มีลักษณะเปBนลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุดในข>อท่ี 5. กลCาวถึงความต>องการ
ความสมหวังในชีวิต (Self-actualization Needs) ความต>องการสูงสุดของมนุษย& คือ ความสําเร็จใน
ชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวัง ความทะเยอทะยาน ความใฝ�ฝsนอยากท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในสิ่งท่ีตนคาดฝsนไว>อยCางสูงในทัศนะของตน และไมCสอดคล>องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องช้ินใดเลย เปBน
เพราะวCาบุคลากร บริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด มีหลายประเภทมีปsจจัยด>านความพึงพอใจแคCปsจจัย
ด>านความสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบมากกวCาประเด็นปsจจัยอ่ืน ดังน้ันน้ีอาจเปBนเหตุผลท่ีปsจจัยด>าน
ความผูกพันตCอองค&กรในด>านความจงรักภักดีตCอองค&กรอยูCในระดับตํ่า 
 
ข อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ&ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพันตCอองค&กรของ
บุคลากรบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด ทําให>ทราบ ความสัมพันธ&ระหวCางปsจจัยด>านความพึงพอใจกับ
ปsจจัยด>านความผูกพันตCอองค&กรในด>านตCางๆ ตลอดจนความต>องการของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง
จะเปBน ประโยชน&ตCอบริษัท ลี แมชชีนทูลส& จํากัด 

 ควรศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางความพึงพอใจกับความผูกพัน ตCอองค&กรของบริษัท ลี แม
ชชีนทูลส& จํากัด ให>ครอบคลุมทุกด>าน เชCน สภาพแวดล>อมในการทํางาน ด>านความสัมพันธ&กับเพ่ือน
รCวมงาน เปBนต>น 
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แรงจูงใจในการศึกษาต�อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน 
ในเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

Motivations of students in Thawiwatthana, 
Bangkok to pursue college education. 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค&ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนใน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบ แรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา จําแนกตาม 
เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดา และมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดาและรายได>
ตCอเดือนของบิดาและมารดา กลุCมตัวอยCางท่ีใช> ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูCในช้ัน
มัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปO ท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปOการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา ท่ีต้ังอยูCในเขตพ้ืนท่ีทวีวัฒนา จํานวน 400 คน ผู>ศึกษาเลือกกลุCม
ตัวอยCางแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข>อมูลโดยใช> แบบสอบถาม (questionnaire) วิเคราะห&ข>อมูลโดยใช>
สถิติการแจกแจงคCาความถ่ี (Frequency) คCาร>อยละ (Percentage) สถิติหาคCาเฉลี่ย (Mean) สCวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบ สมมติฐานโดยใช>สถิติ -test และการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการศึกษา พบวCา 
 1. แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยรวมทุกด>านอยูCในระดับมาก โดยมี คCาเฉลี่ยแตCละด>านเรียงตามลําดับ คือ เหตุผลสCวนตัว ปsจจัย
ทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ&ของสถาบัน ปsจจัยทางสังคม และบุคคลท่ีเก่ียวข>อง 
 2. ผลการทดสอบแตCละด>าน มีดังตCอไปน้ี 
  2.1 นักเรียนท่ีมีเพศแตกตCางกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษา โดยรวมและ 
เปBนรายด>าน ไมCแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวCาง 3.00 – 4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดม 
ศึกษาอยูCในระดับมากกวCากลุCมอ่ืน ๆ อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.3 นักเรียนท่ีบิดาและมารดามีการศึกษาระดับตํ่ากวCาระดับอนุปริญญา และมีการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทCามีแรงจูงใจในการศึกษาตCอมากกวCานักเรียนท่ีมีบิดาและมารดามี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.4 นักเรียน ท่ี บิดามีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ 
ระดับอุดมศึกษาแตกตCางกันกับนักเรียนท่ีบิดามีอาชีพค>าขาย และอาชีพรับจ>าง ไมCพบความแตกตCาง 
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ระหวCางอาชีพของมารดากับแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 
  2.5 นักเรียนท่ีบิดามีรายได>ตCอเดือนตํ่ากวCา 5,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ 
มากกวCานักเรียนท่ีบิดามีรายได>ตCอเดือนมากกวCา 15,000 บาท และนักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือน 
5,001 - 10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอมากกวCานักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือน 10,001 - 
15,000 บาท อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คน 
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1. to study motivations of grade 12 and 
level 3 vocational students in Thawiwatthana district to pursue college education 
and, 2. to compare motivations of grade 12 and level 3 vocational students in 
Thawiwatthana district to pursue college education. The comparison are based on 
sex, GPA, educational background, occupation and parents' income. The samples 
were 400 students in grade 12 and level 3 vocational students, selected by 
purposive sampling. The research instrument was questionnaire. Descriptive statistics 
and inferential statistics were used in the data analysis. 
 The results of research were as follow: 
 1. As a whole, the level of students' motivations to pursue college education 
was in a high level. When considering each aspect, it was found that whole factors 
were in the high level.The mean sequence was personal reason, economic factors, 
institutional image, social factors, and accessory factors. 
 2. To compare the motivation were as follow: 
  2.1 A motivation between male and female students was not significantly 
difference at the .05 level. 
  2.2 A motivation between students' GPA was found significantly difference 
at the .05 level. The student who had GPA around 3.00-4.00, had the higher level of 
motivations than other GPA. 
  2.3 A motivation between educational parents' background was found 
significantly difference at the .05 level. The student, who had the under diploma and 
diploma parents, had the higher level of motivations than students who had 
Bachelor Degree parents. 
  2.4 A motivation between father' occupations was found significantly 
difference at the .05 level. The student, who had government officer and state 
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enterprises parents had the higher level of motivations than students who had 
merchant and employee parents. A motivation between mother' occupations was 
found not significantly difference at the .05 level. 
  2.5 A motivation between father' incomes was found significantly 
difference in at the .05 level. The student, who had fewer than 5,000 baht father 
incomes had higher level motivations than more 15,000 baht of father' income. 
While the student, who had around 5,001 - 10,000 baht mother income had higher 
level motivations than more around 10,001 - 15,000 baht mother' income. 
Keywords: Motivations to pursue College Education. 
 
บทนํา 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปBนแหลCงความรู>ท่ีจะเสริมความก>าวหน>าทางวิชาการ เปBน 
ปsจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย&และการพัฒนาประเทศ บุคคลท่ัวไปจึงให>ความสําคัญ กับ
การศึกษา โดยมีแนวคิดวCาผู>ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก>าวหน>าในด>านตCาง ๆ ได>ดีกวCา ดังน้ัน
บุคคลท่ัวไปจึงพยายามท่ีจะศึกษาให>ถึงระดับสูงท่ีสุด คือระดับอุดมศึกษา จนมีคํากลCาววCา สังคมไทย
เปBนสังคมท่ีนิยมคนท่ีมีปริญญา 
 นโยบายหลักด>านการอุดมศึกษาประการหน่ึงคือสCงเสริมการเช่ือมรอยตCอกับการศึกษาทุก 
ระดับ โดยการสนับสนุนให>สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทชCวยเหลือโรงเรียนในพ้ืนท่ีที่ สถาบันอุดมศึกษา
ต้ังอยูC และสCงเสริมเป�ดโอกาสให>ผู>สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข>าศึกษา ระดับอุดมศึกษาได>
อยCางยืดหยุCน เปBนจักรกลสําคัญในการพัฒนาความเข>มแข็งแกCชุมชน การ สCงเสริมความเข>มแข็งของ
ชุมชนตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดดังกลCาวจึงเน>นบทบาท อุดมศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพของกําลังคนในทุกภาคการผลิตท้ังภาคสมัยใหมCและด้ังเดิม ซึ่ง แนวคิดดังกลCาวได>รับการขาน
รับเปBนอยCางดีท้ังในแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะท่ี 8 มาจนถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติ 
ตลอดจนแผนพัฒนาในระดับสถาบันก็ดูจะเน>นทิศทางการขยาย โอกาสการศึกษาในรูปแบบตCาง ๆ 
ควบคูCกับการให>บริการวิชาการแกCชุมชน โดยเฉพาะกลุCมสถาบัน ท่ีอยูCกับพ้ืนท่ีชนบท เชCน สถาบันราช
ภัฏก็ประกาศจุดยืนการพัฒนามาในทิศทางน้ีอยCางชัดเจน  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได>สCงเสริมและสนับสนุนให>ภาคเอกชนเข>ามามี สCวน
รCวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากข้ึน โดยแก>ไขปรับปรุงกฎระเบียบตCาง ๆ ท่ี เก่ียวข>อง 
และสถาบันอุดมศึกษาสCวนใหญCให>ความสําคัญในการสCงเสริมให>ภาคเอกชนเข>ามามีสCวน รCวมในการจัด
การศึกษาในรูปแบบตCาง ๆ เชCน ความรCวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา การ สCงเสริม
ประสบการณ&การเรียนรู>ให> กับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา การสนับสนุนด>าน 
งบประมาณในการจัดการศึกษา ตลอดถึงการเข>ามามีสCวนรCวมรับภาระและลงทุนในการจัด การศึกษา
โดยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: 25) 
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 บทบาทของอุดมศึกษาในฐานะเคร่ืองมือสร>างความเสมอภาคทางสังคมและลดความ เหลื่อม
ล>�าทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนควบคูCกันสืบเน่ืองจากปsญหาชCองวCางของรายได>ระหวCางภาคเมืองกับ ชนบท 
ตลอดจนปsญหาสังคมในด>านตCาง ๆ ท่ีสะสมมาในสังคมไทย ท้ังน้ีโดยเน>นความพยายาม ขยายโอกาส
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูCสCวนภูมิภาคอยCางตCอเน่ือง อันเห็นได>จากความ เคลื่อนไหวท่ีสําคัญ 
อาทิ งานของคณะกรรมการเฉพาะกิจของทบวงมหาวิทยาลัยท่ีทํา การศึกษา พิจารณาและเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดต้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสCวนภูมิภาคในชCวงปO 2531 เปBนต>น 
 การเลือกศึกษาตCอเม่ือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) แล>ว ตCางก็มีความต>องการหาสถานศึกษาท่ีจะศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาด>วยกัน 
ท้ังสิ้น แตCเน่ืองจากจํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาในแตCละปOการศึกษามีจํานวนมาก สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได>สCงเสริมและสนับสนุนให>ภาคเอกชนเข>ามามีสCวนรCวมในการจัด 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามากข้ึน โดยแก>ไขปรับปรุงกฎระเบียบตCาง ๆ ท่ี เก่ียวข>อง และ 
สถาบันอุดมศึกษาสCวนใหญCให>ความสําคัญในการสCงเสริมให>ภาคเอกชนเข>ามามีสCวนรCวมในการ จัด
การศึกษาในรูปแบบตCาง ๆ และลงทุนในการจัดการศึกษาโดยการจัดต้ัง 
 การศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาท่ีมีแรงจูงใจเพ่ือแสวงหาความรู>อยCางแท>จริง จะสCงผลให> 
นักศึกษาได>รับประโยชน&จากการเรียนมากกวCานักศึกษาท่ีเรียนไปเร่ือย ๆ โดยไมCมีเป}าหมาย รอรับ ใบ
ปริญญาอยCางเดียว เน่ืองด>วยนักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจเรียน เพ่ือรู>ลึก รู>จริง และต>องการนําไปใช> 
ประโยชน& ยCอมมีแนวโน>มต้ังใจเรียน มีความสุขกับการเรียน สามารถตCอยอดองค&ความรู>ในสาขา น้ัน ๆ 
ได>มาก และจะกลายเปBนกําลังคนท่ีมีคุณภาพป}อนสูCตลาดแรงงาน และมีสCวนในการพัฒนา ประเทศ 
 จากเหตุผลดังกลCาว ผู>ศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีทวีวัฒนาเห็น
ความสําคัญท่ีจะทําการศึกษาศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ัง 
อยูCในเขตพ้ืนท่ีทวีวัฒนาเพ่ือศึกษาวCานักเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ ได>แกC เหตุผลสCวนตัว 
ภาพลักษณ&ของสถาบัน บุคคลท่ีเก่ียวข>อง สังคม และเศรษฐกิจ ทําให>ทราบถึงแรงจูงใจในความ 
ต>องการศึกษาตCอเปBนประโยชน&ตCอการพัฒนาหลักสูตร และการวางแผนจัดการเรียนการสอน ให> ตรง
กับความต>องการของผู>เรียนมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพหลัก
ของบิดาและมารดา และรายได>ตCอ เดือนของบิดาและมารดา 
 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
237 

 

สมมุติฐาน 
 เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา และ 
รายได>ตCอเดือนของบิดาและมารดาท่ีแตกตCางกัน มีผลให>แรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกตCางกัน 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี ข>อมูลท่ีใช>ในการศึกษาได>มาจากการสุCมตัวอยCางแบบบังเอิญจาก
นักเรียนสถานท่ีศึกษาท่ีผู>ศึกษาใช>เก็บรวบรวมข>อมูล คือ เขตทวีวัฒนา400 ชุด โดยใช>เคร่ืองมือซึ่งเปBน
แบบสัมภาษณ&และแบบสอบถามกับกลุCมตัวอยCาง และใช>วิธีเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ krejcice 
and Morgan 
 
สรุปผลการศึกษาค นคว า 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห&ข>อมูลสถานภาพของนักเรียน สถานภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนาซึ่งเปBนกลุCมตัวอยCางในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 
400 คน พบวCา นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามสCวนใหญCกําลังศึกษาอยูCในระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
จํานวน 304 คน คิดเปBนร>อยละ 76.00 โดยมีเกรดเฉลี่ยระหวCาง 3.00-4,00 จํานวน 205 คน คิดเปBน
ร>อยละ51.25 บิดามีการศึกษาระดับตC�ากวCาอนุปริญญา จํานวน 209 คน คิดเปBนร>อยละ 52.25 
มารดามี การศึกษาระดับตC�ากวCาอนุปริญญา จํานวน 231 คน คิดเปBนร>อยละ 57.75 บิดามีอาชีพ
รับจ>าง จํานวน 190 คน คิดเปBนร>อยละ 47.50 มารดามีอาชีพค>าขาย จํานวน 172 คิดเปBนร>อยละ 

ปSจจัยด านประชากรศาสตร� 
1. เพศ 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 
3. อาชีพหลักของบิดา มารดา  
4. รายได>ตCอเดือนของบิดา มารดา 

แรงจูงใจในการศึกษาต�อ 

• ด>านเหตุผลสCวนตัว 

• ด>านภาพลักษณ&ของสถาบัน  

• ด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>อง 

• ด>านปsจจัยทางสังคม 

• ด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจ 
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43.00 บิดามีรายได> ตCอเดือนมากกวCา 15,000 บาท จํานวน 163 คน คิดเปBนร>อยละ 40.75 มารดามี
รายได>ตCอเดือนมากกวCา 15,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปBนร>อยละ 28.75 
 นักเรียนสCวนใหญCทราบวCาในเขตทวีวัฒนา มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป�ดสอนในระดับ ปริญญาตรี 
จํานวน 354 คน คิดเปBนร>อยละ 88.50 โดยรู>จักวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี มากเทCากัน คิดเปBนร>อยละ 25.25 และรู>จักวิทยาลัยทองสุขร>อยละ 25.00 และนักเรียน
ต>องการศึกษาตCอในระดับปริญญาตรีมากถึง 387 คน คิดเปBนร>อยละ 96.75 โดยนักเรียนต>องการ
ศึกษาตCอมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได>แกC คณะนิเทศศาสตร& จํานวน 44 คน คิดเปBนร>อยละ 11.00 
อันดับ 2 คือ คณะอักษรศาสตร& จํานวน 32 คน คิดเปBนร>อยละ 8.00 และอันดับ 3 คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร& จํานวน 26 คน คิดเปBนร>อยละ 6.50 สCวนคณะท่ีไมCมีนักเรียนเลือกเลยคือ คณะ
บริหารธุรกิจและคณะครุศาสตร&อุตสาหกรรมและยังพบวCาในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาท่ีเรียน 
นักเรียนใช>ความถนัด/ชอบเปBน เกณฑ&ชCวยในการตัดสินใจ ร>อยละ 85.00 รองลงมาใช>ความต>องการ
ประกอบอาชีพเปBนเกณฑ&ชCวย ในการตัดสินใจ ร>อยละ 57.50 ใช>การเดินทางระยะทางเปBนเกณฑ&ชCวย
ในการตัดสินใจ ร>อยละ 23.50 ใช>ทุนการศึกษา คCาใช>จCายเปBนเกณฑ&ชCวยในการตัดสินใจ ร>อยละ 
19.50 และใช>ช่ือเสียงสถาบัน เปBนเกณฑ&ชCวยในการตัดสินใจน>อยท่ีสุดเพียงร>อยละ 15.75 
 ตอนท่ี 2 สภาพแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด>านแสดงดังน้ี 
 2.1 แรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครโดยรวมทุกด>านอยูCในระดับมาก โดยมี คCาเฉลี่ยแตCละด>านเรียงตามลําดับ คือ ด>าน
เหตุผลสCวนตัว ด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจ ด>านภาพลักษณ&ของสถาบัน ด>านปsจจัยทางสังคม และ ด>าน
บุคคลท่ีเก่ียวข>อง 
 2.2 ด>านเหตุผลสCวนตัว พบวCา แรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด>านเหตุผลสCวนตัว โดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปBนรายข>อพบวCา แรงจูงใจอยูCในระดับมากท่ีสุดคือ สร>างความ ม่ันใจและความภาคภูมิใจให>กับตนเอง
ข>อท่ีเหลืออยูCในระดับมาก ได>แกC ต>องการเพ่ิมวุฒิการศึกษา มีโอกาสได>งานทํา นําความรู>ท่ีได>รับไป
แก>ปsญหาได> ต>องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ต>องการ ยกระดับฐานะของตน และมีอุปกรณ&การ
เรียนพร>อมตามลําดับ 
 2.3 ด>านภาพลักษณ&ของสถาบันโดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ
พบวCา แรงจูงใจอยูCในระดับมากทุกข>อเรียงตามลําดับ ดังน้ี สําเร็จการศึกษาแล>วหางานทําได>งCาย มี 
คณาจารย&เปBนผู>มีความรู>ความสามารถ หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความต>องการของผู>เรียน 
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางการศึกษา สภาพแวดล>อมเอ้ือตCอการเรียนรู> มีแหลCงฝuกงานท่ีดีความมี 
ช่ือเสียงในด>านวิชาการของสถาบัน ความศรัทธาในช่ือเสียงของสถาบันความเปBนท่ียอมรับของ สังคม 
มีห>องสมุดท่ีทันสมัย และความมีช่ือเสียงของสถาบันตามลําดับ 
 2.4 ด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>องโดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อพบวCา 
แรงจูงใจ อยูCในระดับมากทุกข>อเรียงตามลําดับดังน้ี บิดา มารดา และผู>ปกครองสนับสนุนให>ศึกษาตCอ



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
239 

 

ญาติพ่ี น>องแนะนําให>ศึกษาตCออาจารย&ท่ีเคยสอนแนะนําให>ศึกษาตCออาจารย&แนะแนวแนะนําให>ศึกษา
ตCอผู> ประสบความสําเร็จในอาชีพแนะนําให>ศึกษาตCอ ได>รับทราบขCาวสารเก่ียวกับการรับสมัครเข>า
ศึกษา ตCอจากสื่อประชาสัมพันธ&ของโรงเรียน อาจารย&ท่ีปรึกษาแนะนําให>ศึกษาตCอ และเพ่ือนชักจูงให> 
ศึกษาตCอตามลําดับ 
 2.5 ด>านปsจจัยทางสังคมโดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อพบวCา 
แรงจูงใจ อยูCในระดับมากทุกข>อเรียงตามลําดับ ดังน้ี มีสถาบันท่ีตรงกับความต>องการการจัดการเรียน
การสอน เปBนท่ียอมรับของสังคม ต>องการยกระดับสถานภาพทางสังคม สถาบันการศึกษาเปBนท่ี
ยอมรับของ สังคม ต>องการเปBนท่ียอมรับจากบุคคลในสังคม และการศึกษาตCอทําให>เปBนคนทันสมัย
ตามลําดับ 
 2.6 ด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ
พบวCา แรงจูงใจอยูCในระดับมากทุกข>อเรียงตามลําดับดังน้ี นําความรู>ท่ีได>ไปพัฒนาอาชีพในอนาคต
ต>องการ ประกอบอาชีพท่ีมีความก>าวหน>า เม่ือสําเร็จการศึกษาทําให>มีรายได>จากการทํางานดี 
สามารถหางาน ทําได>งCาย มีโอกาสหารายได>ขณะท่ีศึกษาเปBนท่ีต>องการของตลาดแรงงาน และมี
เงินกองทุนกู>ยืมเพ่ือ การศึกษา ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบสถานภาพของนักเรียนกับแรงจูงใจในการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวCา  
 3.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปOท่ี 3 ในเขตเขต
ทวีวัฒนา มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาอยูCในระดับมาก โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 
6 มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษามากกวCานักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 
และเม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาระหวCางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา พบวCามีเพียงด>าน บุคคลท่ีเก่ียวข>อง ท่ี ไมC
แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ สCวนในภาพรวมและด>านเหตุผลสCวนตัว ด>านภาพลักษณ& ของ
สถาบัน ด>านปsจจัยทางสังคม และด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.01 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ีด>านเหตุผลสCวนตัว 
จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบวCา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.00-1.99 มีแรงจูงใจในการศึกษา 
ตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 -4.00 อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05 ด>านภาพลักษณ&ของสถาบัน จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ไมCพบวCามีนักเรียนท่ีมีเกรด 
เฉลี่ยสะสมกลุCมใดท่ีมีความแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด>านปsจจัยทาง 
เศรษฐกิจ จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบวCา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.00 -1.99 มีแรงจูงใจใน 
การศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 -2.99 และ 3.00 4.00 อยCาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวม จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ไมCพบวCามีนักเรียนท่ีมี 
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุCมใดท่ีมีความแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



240 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขต
เขตทวีวัฒนา ท่ีบิดามีระดับการศึกษาตCางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาอยูCในระดับ
มาก และเม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาระหวCางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO
ท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา พบวCา ด>านปsจจัยทางสังคม แตกตCาง กัน
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>อง แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ี ด>านบุคคลท่ี
เก่ียวข>อง จําแนกตามระดับการศึกษาของบิดาพบวCา นักเรียนท่ีบิดามีการศึกษาระดับตC�ากวCา
อนุปริญญา มี แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีบิดามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อยCาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด>านปsจจัยทางสังคม จําแนกตามระดับการศึกษา
ของบิดาพบวCา นักเรียนท่ี บิดามีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทCา มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ 
ระดับอุดมศึกษามากกวCานักเรียนท่ีบิดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05 
 3.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขต
เขตทวีวัฒนา ท่ีมารดามีระดับการศึกษาตCางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาอยูCในระดับ 
มาก และเม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาระหวCางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO
ท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา พบวCา ด>านเหตุผลสCวนตัว และ ด>าน
บุคคลท่ีเก่ียวข>อง แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ีด>านเหตุผลสCวนตัว 
จําแนกตามระดับการศึกษาของมารดาพบวCา นักเรียนท่ีมารดามีการศึกษาระดับตC�ากวCาอนุปริญญา มี 
แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีมารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยCาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>อง จําแนกตามระดับการศึกษาของมารดา พบวCา 
นักเรียนท่ีมารดามีการศึกษาระดับตC�ากวCาอนุปริญญา มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ ระดับอุดมศึกษา
มากกวCานักเรียนท่ีมารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
 3.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขต
เขตทวีวัฒนา ท่ีบิดามีอาชีพตCางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษา อยูCในระดับมาก และ
เม่ือ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาระหวCางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา พบวCา ด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจ และด>าน ภาพรวม 
แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด>านปsจจัยทางสังคม แตกตCางกันอยCางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ีด>านปsจจัยทาง
สังคม จําแนกตามอาชีพของบิดาพบวCา นักเรียนท่ีบิดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจใน 
การศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีบิดามีอาชีพค>าขาย อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจ จําแนกตามอาชีพของบิดาพบวCา นักเรียนท่ีบิดามีอาชีพรับราชการ/ 
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รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีบิดามีอาชีพค>าขาย และ 
อาชีพรับจ>าง อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขต
เขตทวีวัฒนา ท่ีมารดามีอาชีพตCางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษา อยูCในระดับมาก และ 
เม่ือ เป รียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับ อุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครพบวCา ด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>อง ด>านปsจจัย ทางเศรษฐกิจ และด>านภาพรวม แตกตCาง
กันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ีด>านบุคคลท่ี
เก่ียวข>อง จําแนกตามอาชีพของมารดาพบวCา นักเรียนท่ีมารดามีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ มี
แรงจูงใจใน การศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีมารดามีอาชีพรับจ>าง อยCางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ด>านปsจจัยทางเศรษฐกิจ จําแนกตามอาชีพของมารดาพบวCา นักเรียนท่ีมารดา
มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีมารดามี
อาชีพ ค>าขาย อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด>านภาพรวม จําแนกตามอาชีพของมารดา
พบวCา นักเรียนท่ีมารดามีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษา
น>อยกวCา นักเรียนท่ีมารดามีอาชีพรับจ>าง อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขต
เขตทวีวัฒนา ท่ีบิดามีรายได>ตCอเดือนตCางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาอยูCในระดับ
มาก และเม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาระหวCางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO
ท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา พบวCา ด>านเหตุผลสCวนตัว แตกตCางกัน 
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด>านปsจจัยทางสังคม แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ีด>านเหตุผลสCวนตัว 
จําแนกตามรายได>ตCอเดือนของบิดาพบวCา นักเรียนท่ีบิดามีรายได>ตCอเดือนตC�ากวCา 5,000 บาท มี 
แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีบิดามีรายได>ตCอเดือนมากกวCา 15,000 
บาท อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด>านปsจจัยทางสังคม จําแนกตามรายได>ตCอเดือนของบิดา 
พบวCา ไมCมีความแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.7 นักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือนตCางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครอยูC ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวCา ด>าน
บุคคลท่ี เก่ียวข>อง แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด>านเหตุผลสCวนตัว แตกตCางกัน
อยCางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เม่ือทดสอบความแตกตCางเปBนรายคูC พบผลการเปรียบเทียบดังน้ีด>านเหตุผลสCวนตัว 
จําแนกตามรายได>ตCอเดือนของมารดาพบวCา นักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือน 5,001 - 10,000 บาท 
มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาน>อยกวCานักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือน 10,001 - 
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15,000 บาท อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>อง จําแนกตามรายได>ตCอ 
เดือนของมารดาพบวCา นักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีแรงจูงใจใน 
การศึกษาตCอระดับอุดมศึกษามากกวCานักเรียนท่ีมารดามีรายได>ตCอเดือนมากกวCา 15,000 บาท อยCางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.8 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขต
เขตทวีวัฒนา มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาอยูCในระดับมาก โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปOที่6 มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษามากกวCานักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 
และเม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาระหวCางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา ในแตCละด>านพบวCา ด>านเหตุผล สCวนตัว และ 
ด>านภาพรวมแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด>านภาพลักษณ&ของ สถาบัน และ
ด>านปsจจัยทางสังคม แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือทดสอบ ความแตกตCาง
เปBนรายคูCพบวCาไมCแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 เพ่ือให>การศึกษางานศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครเปBนไปตาม วัตถุประสงค&และสมมติฐานการศึกษา จึงอภิปรายผล
การศึกษา ดังน้ี 
 1. แรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปO ท่ี  6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนา ท้ัง 5 ด>าน ได>แกC ด>านเหตุผลสCวนตัว ด>าน ปsจจัยทาง
เศรษฐกิจ ด>านภาพลักษณ&ของสถาบัน ด>านปsจจัยทางสังคม และด>านบุคคลท่ีเก่ียวข>องอยูC ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน พบวCา ด>านเหตุผลสCวนตัวมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล>อง กับงานศึกษาของ 
ฮูล (Houle, 1961) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการเข>าเรียนของผู>ใหญCในสหรัฐอเมริกา พบวCา ผู>ใหญCเข>ามาเรียน
ด>วยแรงจูงใจท่ีตCางกัน คือ มาเรียนเพราะต>องการเพ่ิมพูนความรู>และทักษะ ด>านวิชาชีพ และต>องการมี
ปฏิสัมพันธ&กับผู>อ่ืนหรือต>องการมีเพ่ือนหรือต>องการขจัดความเหงา เชCนเดียวกับ โบเซียร& (Boshier, 
1971) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการเข>าเรียนตCอของผู>ใหญCในประเทศ แคนาดา นิวซีแลนด& และสหรัฐอเมริกา 
และพบวCา ผู>ใหญCเข>ามาเรียนเพราะต>องการติดตCอสัมพันธ& กับผู>อ่ืน ทําตามความคาดหวังของผู>อ่ืน 
ต>องการประกอบอาชีพ และหลีกหนีจากสภาพท่ีเปBนอยูC ซึ่งข>อค>นพบของนักศึกษาท้ัง 2 ทCานข>างต>น 
เปBนองค&ประกอบของแรงจูงใจด>านสCวนตัว นอกจากน้ียัง พบวCาผลการศึกษาดังกลCาวสอดคล>องกับงาน
ศึกษาของไทยท่ีพบวCา แรงจูงใจด>านสCวนตัวเปBนสCวน สําคัญของการศึกษาตCอในระดับท่ีสูงข้ึน ได>แกC (1.) 
งานศึกษาเร่ือง “มูลเหตุจูงใจนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชCางอุตสาหกรรมตCอ
การศึกษาตCอในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชCางอุตสาหกรรม” (คาว สมศรี 
โหนCง, 2539) (2.) งานศึกษา เร่ือง “องค&ประกอบท่ีมีผลตCอการเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี” (ทวีศักด์ิ เบ>าหลCอเพชร, 2541) (3.) งานศึกษา เร่ือง “แรงจูงใจท่ีนักศึกษา
เข>าศึกษาตCอในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง สาขาวิชาชCางอิเล็กทรอนิกส& ในจังหวัดขอนแกCน” (สุว
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พันธ& พงษ& บริบูรณ&, 2545) (4.) งานศึกษา เร่ือง “เหตุจูงใจในการศึกษาตCอโรงเรียนนายร>อยพระ
จุลจอมเกล>าของ นักเรียนเตรียมทหาร” (เปรมชัย สโรบล, พันโท, 2542) และ (5.) งานศึกษา เร่ือง 
“แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัย
พณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร” (สุมาลี จุลเจิม, 2540) 
 2. จากการเปรียบเทียบสถานภาพของนักเรียนกับแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครตาม สมมติฐานการศึกษาปรากฏผลดังน้ี 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนากับแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาโดยรวมและ เปBนราย
ด>านพบวCานักเรียนเพศหญิงและเพศชายไมCแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมCตรง กับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว>ซึ่งสอดคล>องกับ อุไรวรรณ โพธิเวชเทวัญ (2539) ท่ีได>ศึกษาสิ่งจูงใจในการ เลือก
เรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ
พบวCา นิสิตชายและหญิง มีสิ่งจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษาในแตCละด>าน และ รวมทุก
ด>านไมCแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล>องกับงานศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ เข>า
เรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผู>ใช> แรงงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาของ นรินทร& สมสมัย (2542) ท่ีพบวCา ผู>ใช> แรงงานท่ีมีเพศ
ตCางกัน หรือมีอายุตCางกัน มีแรงจูงใจในการเข>าเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสาย สามัญ วิธีเรียน
ทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมและเปBนรายด>านไมCแตกตCางกัน ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากปsจจุบันทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข>าถึงการศึกษาอยCางเทCาเทียมกัน การศึกษา สามารถ
พัฒนาความรู> ความสามารถ สติปsญญา จิตใจ ปลูกฝsงความคิดทางทฤษฎี เพ่ือนําความรู>และ ทักษะ
ไปใช>ในการประกอบวิชาชีพและทําให>ตนเองเปBนท่ียอมรับของสังคมไมCแตกตCางกัน 
  2.2 ผลการ เป รียบ เที ยบ เกรด เฉลี่ ย ขอ งนั ก เรียน ช้ัน มั ธยม ศึ กษ าปO ท่ี  6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนากับแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับ อุดมศึกษา พบวCา 
นักเรียนกลุCมท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวCาง 3.00 -4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ ระดับอุดมศึกษาอยูCใน
ระดับมากกวCากลุCมอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล>องกับงานศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการเลือก เข>าศึกษาตCอในสาย
สามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดร>อยเอ็ดกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน สามัญศึกษา 
จังหวัดร>อยเอ็ดของ ไกรวุธ พนมพงษ& (2544) ท่ีพบวCา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเข>า ศึกษาตCอสาย
สามัญและสายอาชีพอยูCในระดับมาก 3 ด>าน คือด>านช่ือเสียงของสถาบัน ด>านพ้ืน ฐานความรู>และ
ความสามารถสCวนบุคคล 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบิดาและมารดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปO ท่ี  6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปO ท่ี  3 ในเขตทวีวัฒนากับแรงจูงใจในการศึกษาตCอ 
ระดับอุดมศึกษา พบวCา นักเรียนท่ีบิดาและมารดามีการศึกษาระดับตC�ากวCาอนุปริญญา และมี
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทCามีแรงจูงใจในการศึกษาตCอมากกวCานักเรียนท่ีมีบิดาและ 
มารดามีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล>องกับท่ีศึกษาความต>องการและความคาดหวัง
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ของนักเรียนและผู>ปกครองท่ีเก่ียวข>อง กับการศึกษาตCอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนผลการศึกษา
พบวCาผู>ปกครองสCวนใหญCคาดหวังวCา สาขาวิชาท่ีต>องการให>บุตรหลานเลือกเรียนน้ัน เม่ือเข>าสูCอาชีพ 
จะทําให>มีรายได>ตอบแทนสูง 
  2.4 ผลการเปรียบเทียบอาชีพของบิดาและมารดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปOท่ี 3 ในเขตทวีวัฒนากับแรงจูงใจในการศึกษาตCอระดับ อุดมศึกษา พบวCา 
นักเรียนท่ีบิดามีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอ ระดับอุดมศึกษาแตกตCางกัน
กับนักเรียนท่ีบิดามีอาชีพค>าขาย และอาชีพรับจ>างซึ่งสอดคล>องกับ งานศึกษาเร่ือง มูลเหตุจูงใจในการ
เลือกศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ของ เอนก ชิตเกษร (2542) ท่ีพบวCา ปsจจัยทางด>าน
อาชีพของบิดามารดามีผลตCอเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตCอ ผลการศึกษาน้ีพบวCา บิดาของนักเรียนมี
อาชีพรับจ>างมากท่ีสุด และมารดาของนักเรียนมีอาชีพค>าขาย มากท่ีสุด และพบวCานักเรียนต>องการ
ศึกษาตCอในคณะนิเทศศาสตร&คณะอักษรศาสตร& และคณะ วิศวกรรมศาสตร&มากท่ีสุดเปBน 3 อันดับ
แรก ซึ่งคณะท่ีนักเรียนต>องการศึกษาตCอมีสถานะทางสังคม สูงกวCาอาชีพของบิดาและมารดา 
สอดคล>องกับโครเกอร& และ ลูทิต (Kroger and Loutit อ>างถึงใน ชาญวิทย& กลิ่นเลขา, 2539: 148) 
ท่ีได>ศึกษาศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของอาชีพบิดาท่ีมีตCอการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชายในช้ันมัธยม 
พบวCาความสัมพันธ&ระหวCางอาชีพบิดาและความมุCงหวังในการเลือก อาชีพของนักเรียนมีอิทธิพลทําให>
นักเรียน 2 ใน 3 มุCงหวังอาชีพท่ีมีรายได> และมีสถานะทางสังคม สูงกวCาระดับอาชีพของบิดา แตCไมC
สอดคล>องกับ ชาญวิทย& กลิ่นเลขา (2539: 148-149) ท่ีศึกษาเร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอการเลือกเรียน
อาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปOท่ี 3 ใน จังหวัดสมุทรสงคราม พบวCา
นักเรียนสCวนมากเลือกศึกษาวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม รองลงมาเปBนชCางอุตสาหกรรม 
สอดคล>องกับอาชีพของบิดามารดา ผู>ปกครอง และผู>อุปการะท่ี สCวนมากประกอบอาชีพค>าขาย 
รองลงมาอาชีพรับจ>าง 
  2.5 ผลการเปรียบเทียบรายได>ตCอเดือนของบิดาและมารดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปO
ท่ี  6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปO ท่ี  3 ใน เขตท วีวัฒนากับแรงจูงใจในการศึกษาตCอ 
ระดับอุดมศึกษา พบวCา นักเรียนท่ีบิดามีรายได>ตCอเดือนตC�ากวCา 5,000 บาท และนักเรียนท่ีมารดามี 
รายได>ตCอเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาตCอมากกวCานักเรียนท่ีบิดามีรายได>ตCอ 
เดือนมากกวCา 15,000 บาทสอดคล>องกับ วีระพล เวชยางกูร (2542) ท่ีทําการศึกษา ความต>องการ 
ศึกษาตCอของนักเรียนช้ันมัธยม มัธยมศึกษาปOท่ี3สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก>ว ผลการศึกษา 
พบวCา สCวนใหญCนักเรียนมีความต>องการศึกษาตCอ โดยเลือกศึกษาตCอสายสามัญ เหตุผลในการเลือก
ศึกษาตCอคือต>องการประกอบอาชีพม่ันคง สวัสดิการดี อยากทํางานท่ีหารายได>พิเศษ จบแล>วมีงาน ให>
เลือกหลายอยCางเงินเดือนสูง ทําเกียรติยศและช่ือเสียงมาสูCวงศ&ตระกูล ทําประโยชน&ตCอสCวนรวม และ
สอดคล>องกับโครเกอร& และ ลูทิต (Kroger and Louttit อ>างถึงใน ชาญวิทย& กลิ่นเลขา, 2539 148) 
ท่ีได>ศึกษาศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของอาชีพบิดาท่ีมีตCอการเลือกอาชีพของนักเรียนชายในช้ัน มัธยม 
พบวCาความสัมพันธ&ระหวCางอาชีพบิดาและความมุCงหวังในการเลือกอาชีพของนักเรียนมี อิทธิพลทําให>
นักเรียน 2 ใน 3 มุCงหวังอาชีพท่ีมีรายได> และมีสถานะทางสังคมสูงกวCาระดับอาชีพ ของบิดา 
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ข อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาประเด็นเก่ียวกับคณะท่ีนักเรียนต>องการศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษา มากท่ีสุด

วCานักเรียนมีเหตุผลใดในการต>องการศึกษาตCอในคณะน้ัน 
2. ควรศึกษาศึกษาในกลุCมตัวอยCางอ่ืน เพ่ือให>ได>ข>อมูลท่ีเปBนประโยชน&ในการวางแผน 

ประชาสัมพันธ&ให>นักเรียนสนใจสนใจศึกษาตCอในคณะ/สาขาวิชาท่ีตรงกับความต>องการของพัฒนา 
ประเทศ เชCน สาขาวิทยาศาสตร& การแพทย& เปBนต>น 
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ปSจจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต 
แบบสะสมทรัพย�ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Marketing mix influencing the buying Life insurance decision 
of the collectors Consumers in Bangkok 

 
เพชราภรณ& วงค&หลวง และลดัดาวัลย& กมลสินธ& 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค&เพื่อ 1) ศึกษาปsจจัยทางประชากรศาสตร&ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจ
เลือกซื้อแบบสะสมทรัพย& 2) ศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางสCวนประสมทางการตลาด(7Ps) ท่ีมีอิทธิพล
ตCอการซื้อแบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  

เคร่ืองมือท่ีใช>เปBน แบบสอบถาม ประมาณคCา 5 ระดับ จากกลุCมตัวอยCางจํานวน 409 คน โดย
ใช>สูตรของ Cochran จากการศึกษาพบวCาพฤติกรรมของกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีวัตถุประสงค&ในการซื้อ
แบบสะสมทรัพย&เพ่ือเก็บออมเงินรองลงมาคือเพ่ือลดหยCอนภาษีซึ่งกลุCมตัวอยCางมีการถือ ณ ปsจจุบัน
จํานวนหน่ึง คิดเปBนร>อยละ 64.1 โดยมีการสืบค>นข>อมูลหรือได>รับ ข>อมูลขCาวสารผCานตัวแทนจําหนCาย
มากท่ีสุดถึงรองลงมาคืออินเตอร&เน็ตและจากครอบครัว/ญาติ สําหรับการซื้อสCวนใหญCจะซื้อผCานตัวแทน
จําหนCายของบริษัทและชําระเบ้ียประกัน เปBนรายปOด>วยเงินสดท่ีธนาคารพาณิชย&ซึ่งโดยรวมแล>วมีเบ้ียอยูC
ในชCวง 10,001- 30,000 บาท นอกจากน้ีผลการวิจัยพบวCาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อแบบ
สะสมทรัพย&ของกลุCมตัวอยCาง ประกอบด>วย 6 ปsจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปน>อยดังน้ีปsจจัย ด>าน
กระบวนการปsจจัยด>านบุคคลปsจจัยด>านช่ือเสียงบริษัทและระยะเวลาของปsจจัยด>านกายภาพ ปsจจัยด>าน

การสCงเสริมการตลาดและปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&และราคาตามลําดับสําหรับปsจจัยด>านประชากรศาสตร&

พบวCาเพศอายุอาชีพการศึกษาและสถานภาพท่ีแตกตCางกันไมCสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม&ประกัน
ชีวิตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกตCางกัน อยCางไรก็ตาม ระดับรายได>ท่ี
แตกตCางกันสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตCางกัน 

คําสําคญั: ปsจจัยท่ีมีอิทธิพล 
 

Abstract 

 The objective of this research was to study1) Demographic factors that affect 
the decision to buy collectors 2) the relationship between personal factors and marketing 
mixed in the assumption that 1-3. The study population was 400. Data were collected 
using questionnaires. The data were analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation. Hypothesis testing use correlation analysis and logistic regression test. 
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 Major Findings: that process, people, company reputation and term of the 
insurance, physical evidence, promotion, product and price all influenced purchasing 
decisions. Place had no importance in the decision-making process. Demographically, 
different genders, ages, educations, occupations and status had no affect on purchase 
choices. Average monthly income did play a role. Samples earning over 55,000 baht per 
month tended to buy more savings life insurance than those earning from 15,000 to 25,000 
baht monthly. This information may help insurance companies plan market strategies. 
Keyword: Influential factors 
 
บทนํา 

จากโครงสร>างประชากรของคนไทยท่ีเข>าสู Cสังคมคนชราท่ีมีแนวโน>ม ท่ีอัตราสCวน
ผู>สูงอายุจะเพิ่ม ขึ้นมากกวCาวัยแรงงานและวัยเด็ก และอัตราการเกิดท่ีลดลงทําให>ในอีก 20 ปO
ข>างหน>าจะมีอัตราการพ่ึงพิงระหวCางประชากรสูงวัยกับประชากรวัยทํางานสูงข้ึน จึงทําให>คนสCวน
ใหญCหันมาใสCใจดูแลตนเองมากข้ึน และหาทางเลือกหรือหลักประกันเปBนเครื่องมือที่ลดความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให>กับตนเองและครอบครัว การทําประกันชีวิตจึงเปBนทางเลือกหนึ่งท่ีจะ
ชCวยบริหารจัดการความเสียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได> ซึ่งการประกันชีวิตเปBนวิธีการท่ีบุคคลกลุCมหน่ึง
รCวมกันเฉลี่ยภัยท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสีย
รายได>ในยามชรา โดยท่ีเม่ือบุคคลใดต>องประสบกับภัยเหลCาน้ัน ก็ได>รับเงินเฉลี่ยชCวยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร>อนแกCตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทําหน>าท่ีเปBนแกนกลางในการนํา
เงินก>อนดังกลCาวไปจCาย ให>แกCผู>ได>รับภัย 

การประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย&นับเปBนเครื่องมือท่ีชCวยในการบริหารความเสี่ยงหรือ
บรรเทาความเสี่ยงให>กับผู>รับผลประโยชน&ในกรณีท่ีเกิดเหตุไมCคาดคิดแกCผู>เอาประกันซึ่งผู>ท่ีได>รับ 
ผลประโยชน&ก็คือผู>เอาประกันหรือครอบครัวของผู>เอาประกันน้ันเองซึ่งจะชCวยลดภาระทางการเงิน 
ในชCวงเวลาดังกลCาวได> นอกจากน้ียังชCวยในการออมเงินทําให>มีระเบียบวินัยในการออมมีสCวนชCวยใน 
การวางแผนทางการเงิน กลCาวคือผู>ท่ีซื้อแบบสะสมทรัพย&จะต>องจCายคCาเบี้ยประกัน เปBน เวลา
สมํ่าเสมอตามท่ีระบุไว>ต้ังแตCต>นพร>อมท้ังจะทราบรายละเอียดการได>เงินคืนในแตCละ ชCวงเวลาจึงเปBน
ประโยชน&ตCอการวางแผนการเงินนอกจากน้ียังสามารถนําไปลดหยCอนภาษีได>อีกด>วย 

จากสถานการณ&ตลาดในปsจจุบันพบวCามีบริษัทท่ีให>บริการอยูCหลายแหCงแตCสCวนแบCงตลาดยังคง
ตกอยูCกับบริษัทขนาดใหญCเพียงไมCก่ีราย ในไตรมาสแรกของปO 2558 มีสCวนแบCงทางการตลาดของธุรกิจ
พบวCาเอไอเอยังเปBนผู>นําตลาดท่ีมีสCวนแบCงตลาดสูงถึง 20.97% รองลงมาคือเมืองไทยมีสCวนแบCงตลาด 
17.54 % และรองลงมาเรียงตามลําดับคือไทยพาณิชย& กรุงไทยแอกซCากรุงเทพ และอลิอันซ&อยุธยา จะ
เห็นได>วCาผู>นําตลาด 7 อันดับ ข>างต>นได>ครองสCวนตลาดเกือบ 90% สCวนแบCงตลาดอีกประมาณ 10% 
เปBนของบริษัทท่ีรายยCอยอ่ืนๆ สCงผลกระทบในแงCบวกตCอธุรกิจเปBนโอกาสในการทําตลาด 

บริษัทประกันชีวิตทุกแหCงจึงต>องแขCงขันโดยใช>สCวนประสมทางการตลาดเพ่ือเสนอรูปแบบใน
การเลือกซื้อประกันชีวิตท้ังในด>านการชําระเบ้ียประกันชีวิตเปBนรายปO รายเดือน หรือเปBนลักษณะของ
การชําระเบ้ียประกันพร>อมการจCายเงินปsนผลคืนเม่ือครบระยะเวลาท่ีกําหนดรวมถึงการคุ>มตรองชีวิต 
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เก่ียวกับโรคร>ายตCางๆท่ีไมCคาดคิด นําเสนอผCานทางตัวแทนประกัน หรือสื่อตCางๆเพ่ือสร>างแรงจูงใจ
และดึงดูดให>ประชาชนท่ีสนใจในรูปแบบการประกันชีวิตท่ีบริษัทนําเสนอ 

ดังน้ันในการวิจัยคร้ังน้ีจึงต>องการศึกษาปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย& และเพ่ือจะได>ทราบข>อมูลท่ีเปBนประโยชน&กับบริษัท
ประกันภัยในการพัฒนารูปแบบการประกันชีวิตท่ีเหมาะสมกับผู>บริโภคตCอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปsจจัยทางประชากรศาสตร&ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อแบบสะสมทรัพย&ของ
ผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด>าน เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได> 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางสCวนประสมทางการตลาด (7Ps)ได >แก Cปsจจัยด>าน 
ผลิตภัณฑ& ปsจจัยด>านราคาปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย ปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด ปsจจัย
ด>านบุคคล ปsจจัยด>านการสร>างและนําเสนอ ลักษณะทางกายภาพ และปsจจัยด>านกระบวนการ ท่ีมี
อิทธิพลตCอการซื้อแบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

- ปSจจัยอ่ืน ๆ (u) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
ภาพที
 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได> การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 1.ด>าน ผลิตภัณฑ&  
2. ด>านราคา 
3. ด>านชCองทางการจัดจําหนCาย  
4. ด>านการสCงเสริมการตลาด  
5. ด>านบุคคล  
6. ด>านการสร>างและนําเสนอ ลักษณะ
ทางกายภาพ  
7. ด>านกระบวนการ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด(7Ps) 
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การดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเปBนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช>วิธีการสํารวจ (Survey 

Research) โดยมุCงศึกษาถึง ปsจจัยด>านประชากรศาสตร&และสCวนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อแบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัย

คร้ังน้ีผู>วิจัยได>กําหนดขอบเขตไว>ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีคือประซากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุCมผู>ถือแบบสะสม
ทรัพย&โดยทําการซื้อในชCวงระยะเวลา 1-2 ปOที่ผCานมาซึ่งอาศัยหรือทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ก ลุC ม ตั วอ ยC า ง  กํ า ห น ด ข น าด ข อ งก ลุ Cม ตั วอ ยC า ง  โด ย ใช >สู ต รข อ ง  Cochran 
(Cochran,1977) จํานวน 385 คน ผู>วิจัยเพ่ิมอีก 5% เทCากับ 425 คน 

2. ตัวแปรท่ีทําการศึกษาประกอบด วย 
2.1 ตัวแปรอิสระประกอบด>วย 1) ปsจจัยด>านประชากรศาสตร&ประกอบด>วย ปsจจัยทาง

ประชากรศาสตร &ท่ี มีผลตCอการ ตัดสิน ใจเล ือกซื้ อแบบสะสมทร ัพย &ของผู> บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด>าน เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได> 2) สCวนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ได>แกC ปsจจัยด>าน ผลิตภัณฑ& ปsจจัยด>านราคาปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย 
ปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด ปsจจัยด>านบุคคล ปsจจัยด>านการสร>างและนําเสนอ ลักษณะทาง
กายภาพ และปsจจัยด>านกระบวนการ 

2.2 ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อแบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
 

นิยามศพัท�เฉพาะ 
1. ผู>บริโภคหรือผู>เอาประกันหมายถึงคูCสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันตาม สัญญา

ประกัน ซึ่งจะได>รับความคุ>มครองตามท่ีได>ระบุไว>ในสัญญา 
2. แบบสะสมทรัพย&หมายถึงรูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย&เปBนสCวนผสมของการ

คุ>มครองชีวิตและการออมทรัพย&สCวนของการออมทรัพย& คือสCวนท่ีผู>เอาประกันภัยได>รับคืนเมื่อ
สัญญาครบกําหนด ท้ังน้ีผู>เอาประกันจะทําการจCายเบ้ียประกันตามท่ีได>กําหนดไว>ในกรมธรรม& 

 
สรุปผลการวิจัย  

ข>อมูลลักษณะประชากรศาสตร&ของกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCเปBนเพศหญิงคิดเปBน 68.5% เพศ
ชาย คิดเปBน 31.5% สCวนใหญC มีอายุน>อยกวCาหรือเทCากับ 30 ปO คิดเปBนร>อยละ 33.0 การศึกษาสวน
ใหญCอยูCในระดับปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 52.8 โดยเปBนกลุCมข>าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เปBนร>อยละ 46.7 มีรายได>สCวนใหญCอยูCท่ีระหวCาง 15,001-25,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 27.9 และมี
สถานภาพโสด ซึ่งคิดเปBนร>อยละ 64.1 
 ข>อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม&ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย&ของ ผู>บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครพบวCาวัตถุประสงค&ในการซื้อ แบบสะสมทรัพย&เพ่ือเก็บออมเงินเปBนวัตถุประสงค&
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หลักรองลงมาคือเพ่ือลดหยCอนภาษี พิจารณาจากจํานวนผู>ท่ีเลือกตอบซึ่งมีจํานวน 282 คนและ 266 
คน ตามลําดับโดยสCวนใหญCกลุCม ตัวอยCางมีการถือ ณ ปsจจุบัน จํานวน 1คิดเปBนร>อยละ 64.1 ซึ่งมีการ
ร ับ ข>อมูล หรือได >ร ับข>อมูลขCาวสารจากตัวแทนจําหน Cายมากท่ีสุดถึง178 คน รองลงมาคือ 
อินเตอร&เน็ต 134 คนและจากครอบครัว/ญาติ 118 คน 
 สําหรับการซื้อ สCวนใหญCจะซื้อผCานตัวแทนจําหนCายของบริษัทประกัน ชีวิตซึ่งมีสัดสCวนถึง
ร>อยละ .1 ในการชําระเบี้ยประกันมักจะชําระด>วยเงินสดท่ีธนาคารพาณิชย&ถึง ร>อยละ 39.85 โดย
ชําระเปBนรายปO ถึงร>อยละ 71.1 และมีเบ้ียอยูCในชCวง 10,001-30,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากเบี้ยตCอปO
ของแบบสะสมทรัพย&ฉบับลCาสุดท่ีถืออยูCมีสัดสCวนอยูCท่ีร>อยละ 49.4 
 ปsจจัยที่มีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม&ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย&ของ ผู>บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครผลจาการวิเคราะห&ปsจจัย (FactorAnalysis)ท้ัง 36 ตัวแปรโดยใช>วิธีหมุนแกน 
แบบ Varimax สามารถจัดกลุCมได> 7 ปsจจัย เม่ือนําท้ัง 7 ปsจจัยมาทําการวิเคราะห&ทางสถิติ ด>วย
วิธีการวิเคราะห&แบบ MultipleRegression Analysis ผลการวิจัย พบวCา มีเพียง1ปsจจัย ท่ีไม Cมี
อิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อแบบสะสมทรัพย&โดยปsจจัยท่ีเหลืออีก 6 ปsจจัย พบวCามีอิทธิพลตCอการ
ตัดสินใจซื้อแบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไป
น>อยซึ่งพิจารณาจากคCา Beta Coefficient ได>ดังน้ีคือปsจจัยด>านกระบวนการ ปsจจัยด>านบุคคล ปsจจัย
ด>านช่ือเสียงบริษัท และระยะเวลาของปsจจัยด>านกายภาพ ปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาดและ
ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&และราคา โดยตัวแบบดังกลCาว สามารถอธิบายความสัมพันธ&ของปsจจัยท่ีมี
อิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อแบบสะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของกลุCมตัวอยCางได>
ร>อยละ 31.5 ซึ่งแตCละ ปsจจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปsจจัยด>านกระบวนการแสดงให>เห็นวCาผู>บริโภคให>ความสําคัญในเรื่องข้ันตอนการเรียกร>อง
คCาสินไหมทดแทนท่ีไมCยุCงยาก ความถูกต>องครบถ>วนของระยะเวลาในการเรียกร>องคCาสินไหม
ทดแทนการคํานวณเบี้ยประกันท่ีถูกต>องแมCนยําการให>บริการท่ีสะดวกรวดเร็วได>รับเร็วและการ
แจ>งเตือนลูกค>าเมื่อใกล>ครบกําหนดชําระคCาเบี้ยประกันอยCางสมํ่าเสมอเนื่องจากเปBนธุรกิจท่ี
เกี่ยวข>องกับการให>บริการอีกทั้งเวลาก็เปBนสําคัญกับผู>ที่มีวิถีชีวิตแบบเรCงรีบ ผู>บริโภคยCอมพึง

พอใจการดําเนินงานที่ไมCสูญ เสีย เวลามากนักในด>านปsจจัยด>านบุคคลเปBนปsจจัยท่ีมีอิทธิพล

รองลงมาโดยมีปsจจัยยCอยท่ีผู>บริโภคให>ความสําคัญคือพนักงานหรือตัวแทนสามารถติดตCอได>
ตลอดเวลาท่ีต>องการ พนักงานมีความ รับผิดชอบรวมถึงรักษาผลประโยชน&ให>ลูกค>า พนักงานสามารถ
ให>คําแนะนําชCวยเหลือเม่ือมีปsญหา พนักงานดูแลลูกค>าอยCางสมํ่าเสมอพนักงานมีกริยามารยาทดี แตCง
กายสะอาดเรียบร>อย และCall Center สามารถให>คําแนะนําท่ีเปBนประโยชน&เห็นได>วCาพนักงานเปBน
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตCอการ ดําเนินงานของผู>ประกอบการ ความเอาใจใสCของพนักงาน รวมถึง
บริการหลังการขายจะทําให>ผู>บริโภครู>สึกอุCนใจวCามีผู>คอยูCให>ความชCวยเหลืออยูCตลอดเวลา 
 ปsจจัยด>านช่ือเสียงบริษ ัทและระยะเวลาของได>แกCบริษัทประกันมี ช่ือเสียงนCาเช่ือถือ 
ระยะเวลาของเหมาะสมเน่ืองจากเปBนบริษัทท่ีเก่ียวข>องกับการเงินความนCาเช่ือถือจึงเปBนสิ่งท่ีดึงดูดให>
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ผู>บริโภคไว>วางใจและมาซื้อกับบริษัท น้ันๆ นอกจากน้ีระยะเวลาของเองก็เปBนสิ่งท่ีผู>บริโภคใช>
พิจารณาเปรียบเทียบกับความต>องการของตนเอง 

ปsจจัยด>านกายภาพ ได>แกCภายในศูนย&บริการมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตCงสวยงาม ทันสมัย
ภายในศูนย&บริการสะอาดเปBนระเบียบ มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ ขณะรอรับบริการ เชCน โต�ะ 
เก>าอี้ หนังสือพิมพ& นํ้าด่ืมความชัดเจนของป}ายแนะนําบริการในจุดตCางๆเปBนบริษัทขนาดใหญCใช>
เทคโนโลยีทันสมัย เน่ืองจากการทําธุรกรรมในบางคร้ังจําเปBนต>องทําท่ีสถานประกอบการและ ต>องใช>
ระยะเวลาในการทํา การมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเสริมตCางๆ รองรับผู>บริโภคท่ีมารอ รับ
บริการ ก็เปBนปsจจัยหน่ึงท่ีจูงใจให>บริโภคมาใช>บริการ และเกิดความประทับใจ 

ปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด คือมีการใช>วิธีการสCงเสริมการตลาดท่ีนCาสนใจ เชCน การ
มอบของกํานัล หรือของสมนาคุณ เมื่อมีการตัดสินใจซื้อ การจัดรายการพิเศษใน โอกาสหรือชCวง
เทศกาลสําคัญอยCางสมํ่าเสมอ เชCนมหกรรมทางการเงินวันข้ึนปOใหมCการแจ>งข>อมูล ขCาวสาร
ประชาสัมพันธ&สCงถึงลูกค>าอยCางสมํ่าเสมอการโฆษณาผCานสื่อตCางๆอยCางครอบคลุมเชCน โทรทัศน&
วิทยุหนังสือพิมพ&และอินเตอร&เน็ต การสCงเสริมการตลาดนับเปBนอีกกลยุทธ&หน่ึงในการ ดึงดูดลูกค>าให>
มาใช>บริการ โดยเฉพาะการจัดในชCวงเทศกาล ซึ่งอยูCในชCวงการกระตุ>นการใช>จCายการวางแผนทาง
การเงิน เชCน เทศกาลปOใหมC ซึ่งเปBนชCวงท่ีได>ร ับโบนัสและวางแผนทางการเงินสําหรับปOใหมC 
นอกจากน้ีการแจกของสมนาคุณจะชCวยดึงดูดผู>บริโภคมากย่ิงข้ึนเพราะถือเปBนการสร>างความ
แตกตCางจากคูCแขCงรายอ่ืนอยCางไรก็ตามจะต>องมีการประชาสัมพันธ&ให>ผู>บริโภครับรู>เพราะกลยุทธ&
ตCางๆอาจไมCประสบความสําเร็จหากปราศจากการประชาสัมพันธ&ปsจจัยด>านการสCงเสริมทางการตลาด 
การสCงเสริมทางการตลาดเปBนหนึ่งในสCวนประสมทางการตลาดเปBนการประชาสัมพันธ&ให>
กลุ Cมเป}าหมายรู>จัก รับรู> และเกิดการตัดสินใจซื้อจึงมีสCวนชCวยให>กิจการประสบ ความสําเร็จ 
สอดคล>องกับการศึกษาของ ตติยา ตาแก>ว (2556) ท่ีศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู>บริโภค
ในอําเภอเมืองเชียงใหมCตCอแบบสะสมทรัพย&แกนเฟ�สต& พบวCาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อใน
ระดับมากคือมีพนักงานคอยให>คําแนะนํา ผลิตภัณฑ&มีโฆษณาผCานสื่อตCางๆเชCนโทรทัศน& วิทยุ 
หนังสือพิมพ& และอินเตอร&เน็ต และคําแนะนําจากผู>ที่เคยใช>แล>วสอดคล>องกับงานวิจัยของ วสันต& นัย
เนตร (2554) โดยปsจจัยยCอยด>านการมี call center เพ่ือให>บริการในการสอบถามข>อมูล มีอิทธิพลอยูC

ในระดับปานกลางสําหรับการศึกษาของอรุณ วิสุทพิพัฒน&สกุล (2552) พบวCาปsจจัยท่ีสCงผลตCอการ

ตัดสินใจซื้อในระดับมาก คือ การมอบของกํานัลหรือของสมนาคุณเม่ือมีการตัดสินใจซื้อการจัด
รายการพิเศษในโอกาสพิเศษหรือชCวงเทศกาลสําคัญเชCนมหกรรมทางการเงินวันข้ึนปOใหมCวันครอบครัว
และบริการตรวจสุขภาพฟรี 

ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&และราคาได>แกCอัตราผลตอบแทนนCาสนใจความคุ>มคCาระหวCางเบี้ย
ประกันกับความคุ>มครองเบี้ยประกันเหมาะสมกับผลตอบแทน มีความคุ>มครอง ที่ครอบคลุม
ครบถ>วน ระยะเวลาในการชําระเบี้ยที่เหมาะสม รูปแบบของมีหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต>องการได> เงื่อนไขในการจCายผลประโยชน&จากเหมาะสม เนื่องจาก ผู>คนโดยทั่วไปแล>วยCอม
ต>องเลือกซื้อสิ ่งที่สามารถตอบสนองความต>องการตนเองได>มากที่สุดการมี ที่หลากหลาย ยCอม
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แสดงวCามีลักษณะให>ผู >บริโภคได>เลือกซื้อที่ตรงตามความ ต>องการได>มากขึ้น โดยผู>บริโภค ยCอม
เปรียบเทียบวCาสิ ่งที ่ได>รับนั้นมีความคุ>มคCากับสิ ่งที ่จCายออกไป หรือไมCโดยเปรียบเทียบคCาเบี ้ย
ประกันกับอัตราผลตอบแทนความคุ>มครองและประโยชน&อื่นๆที่จะได>รับปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&เปBน
ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการ ตัดสินใจซื้อ สอดคล>องกับงานวิจัยของกรกนก มีประเสริฐวาจา(2551)ท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับปsจจัยท่ีใช>ในการตัดสินใจซื้อของผู>บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวCาปsจจัยด>าน
ผลิตภัณฑ&มีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้ออยูCในระดับมากโดยปsจจัยยCอยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ
ผลประโยชน&ท่ีได>รับจากรองลงมาคือ เง่ือนไขการจCายผลประโยชน&จาก ช่ือเสียงของบริษัทและ

ระยะเวลาของกรมธรรม&นอกจากน้ันยังสอดคล>องกับ กัญญารัตน& สมคิด(2556) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการขายของธนาคารไทยพาณิชย&ในจังหวัดลําปาง พบวCาปsจจัยยCอยที่มีอิทธิพลมากตCอ
การตัดสินใจซื้อกรมธรรม&ประกันชีวิตคือรูปแบบของกรมธรรม&ประกันชีวิตมีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต>องการได> อัตราผลตอบแทนนCาสนใจหรือสูงกวCาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความ
คุ>มครองที่ครอบคลุมเรื่อง สวัสดิการคCาชดเชยรายวันคCารักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล>องกับ อรุณ วิ
สุทพิพัฒน&สกุล (2552) ที่ศึกษาปsจจัยที่มีผลตCอการตัดสินใจซื้อผCานธนาคาร พาณิชย&ในประเทศ
ไทยและพบวCาปsจจัยด>านสิทธิประโยชน&ในการนําไปหักลดหยCอนทางภาษีก็เปBนปsจจัยที่มีอิทธิพล
มากเชCนกัน 

สําหรับปsจจัยด>านประชากรศาสตร&พบวCา ปsจจัยด>านเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ 
ท่ีแตกตCางกันไมCสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อแบบสะสมทรัพย&ท่ีแตกตCางกันอยCางไรก็ตามปsจจัยด>าน
รายได>ท่ีแตกตCางกันสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อแบบ สะสมทรัพย& ท่ีแตกตCางกัน สอดคล>องก ับ 
เกตน&นิภา พรหมสิทธิ์ (2555) ศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจ เลือกซื้อของบริษัทอยุธยาอลิอันซ& 
ซีพี สาขาพิชัยสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวCาเพศ ท่ีแตกตCางกันไมCมีผลตCอการ
ตัดสินใจซื้อของบริษัทอยุธยาอลิอันซ&ซีพี สาขาพิชัยสงคราม อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
 
ข อเสนอแนะ 

สําหรับผู ประกอบการ 
จากการศึกษาวิจัยน้ีทําให>ทราบถึงปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อประกัน ชีวิตแบบ

สะสมทรัพย&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังพฤติกรรมและ ประสบการณ&ในการซื้อ
แบบสะสมทรัพย& โดยผู>ประกอบการสามารถนําเอาข>อมูล ตCางๆข>างต>น ไปใช>ประกอบการตัดสินใจ
และวางแผนกลยุทธ&ตCางๆเพื่อสร>างจุดเดCน หรือความ ได>เปรียบให>บริษัท รวมถึงลักษณะของ 
นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาสิ่งท่ีเปBนจุดแข็งเดิมท่ีมีบริษัทมีอยูCแล>ว ให>ตอบสนองตCอความต>องการ
ของผู>บริโภคมากย่ิงข้ึน สร>างความพึงพอใจให>กับผู>บริโภคอยCางไรก็ตามผู>ท่ีมีความสนใจในธุรกิจก็
สามารถนําเอาข>อมูลไปใช> ประกอบการวางแผนงานและตัดสินใจเพ่ือให>เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได> 

 จากการศึกษาพบวCาปsจจัยด>านกระบวนการมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อของกลุCม ตัวอยCาง
มากท่ีสุด ดังน้ัน ผู>ประกอบการจึงควรให>ความสําคัญกับระยะเวลาในการดําเนินงาน ท้ังใน ด>าน
การอนุมัติความถูกต>องของคCาเบี้ยประกัน โดยการพัฒนาวิธีการดําเนินงานให>มีระยะเวลาท่ีสั้น
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ลง อาจนําเทคโนโลยีใหมCๆเข>ามาใช> เพื่อลดระยะเวลาการดําเนินงานเชCนการทําข้ันตอนผCานทาง
อินเตอร&เน็ตนอกจากน้ียังรวมถึงข้ันตอนและระยะเวลาในการเรียกร>องคCาสินไหมในกรณีที่มีการเอา
ประกันควรมีหลักการเง่ือนไขที่ระบุชัดเจนสําหรับการอนุมัติการเรียกร>องคCาสินไหมท้ังน้ีควรกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานในแตCละข้ันตอนให>แน Cนอนเพ่ือให>ดําเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน 

จากการศึกษาพบวCาปsจจัยด>านบุคคลมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อของกลุCมตัวอยCางเปBน
อันดับสองผู>ประกอบการจึงควรฝuกอบรมและพัฒนาพนักงานให>มีบุคลิกภาพดีและยังเปBนผู>มีมนุษย
สัมพันธ&ท่ีดีเพ่ือสร>างความเช่ือถือพร>อมไปกับการจูงใจให>ผู>บริโภคมาใช>บริการกับบริษัท นอกจากน้ี
ควรมีการพัฒนาบริการหลังการขายและบริการให>คําปรึกษากับผู>บริโภคเน่ืองจากประกันชีวิตเปBน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข>องกับการเงิน รวมถึงเกี ่ยวข>องกับสุขภาพ การให>คําปรึกษากับผู >บริโภคท้ังด>าน
รายละเอียดหรือด>านการเรียกคCาสินไหมซึ่งแสดงให>เห็นวCาในชCวงเวลาน้ันผู>เอาประกัน กําลังเผชิญ
กับสถานการณ&ที่ไมCคาดฝsน การให>คําปรึกษาอาจชCวยให>รู>สึกอุCนใจมากข้ึน 

จากการศึกษาพบวCาปsจจัยด>านกายภาพและการสCงเสริมทางการตลาดล>วนมี อิทธิพลตCอการ
ตัดสินใจซื้อของกลุCมตัวอยCางหากผู>ประกอบการหาพันธมิตรทางการค>าเพื่อรCวมจัด กิจกรรมให>กับผู>ท่ี
ซื้อ โดยเน>นการมีสCวนรCวมระหวCางบริษัทกับผู>เอาประกันเพื่อสร>างความภักดีในตราสินค>าให>กับ
บริษัท อีกท้ังยังสามารถสร>างภาพลักษณ&ของบริษัทผCานกิจกรรมท่ี จัดข้ึนซึ่งอาจเปBนกิจกรรมเชิง
อนุรักษ&สิ่งแวดล>อม หรือCSR ท่ีให>ผู>ซื้อเข>ารCวมด>วย 
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การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบางพรหม 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

People Participation in Community Garbage Management Bangphom 
of Thawi Watthana,Bangkok.  

 
ปองพล วงศ&วิศิษฐ& 

สาขาวิชาการจัดการ คนะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษา การมีสCวนรCวมของประชาชนของชุมชนและปsจจัยท่ี
สCงผลกระทบตCอการมีสCวนรCวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน การจัดการขยะมูลฝอยในเขต
พ้ืนท่ีชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาแนวทางแก>ไขปsญหาตCอไป ข>อมูลท่ีใช>ใน
การศึกษาได>มาจากการสุCมตัวอยCางแบบบังเอิญจากประชาชนท่ีอาศัยอยูCภายในเขตชุมชนบางพรหม 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 350 ชุด รวมท้ังใช>กลุCมตัวอยCางจากเจ>าหน>าท่ีจัดเก็บขยะของ
ชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนทําการรวบรวมข>อมูล โดยใช>
เคร่ืองมือซึ่งเปBนแบบสัมภาษณ&และแบบสอบถามกับกลุCมตัวอยCาง  
 ผลการศึกษา พบวCา ในภาพรวมระดับการมีสCวนรCวมของประชาชนด>านการจัดการขยะ อยูCใน
ระดับปานกลาง คือ การนําถุงผ>าหรือภาชนะอ่ืนไปตลาดเพ่ือใสCของแทนการใสCถุงพลาสติก ไมCมีสCวน
รCวมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือโครงการ มีสCวนรCวมในการประชุมและทราบถึงปsญหาสาเหตุ มี
สCวนรCวมการมีความรู> ความเข>าเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยูCในระดับมาก มีการคัดแยกประเภท
มูลฝอยทําให>สามารถวางแผนในการจํากัดมูลฝอยคร้ังสุดท>ายได>อยCางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมี
สCวนรCวมในการประชาสัมพันธ& หรือ ชักชวนให>รCวมทํากิจกรรม เข>าไปมีสCวนรCวมในกิจกรรมหรือ
โครงการ ซึ่งดูได>จากการมีสCวนรCวมในกิจกรรมหรือโครงการท่ีทางเขตทวีวัฒนาเปBนผู>กําหนด เชCน 
กิจกรรมโครงการจัดรถคัดแยกขยะออกให>บริการ กิจกรรมรณรงค&จัดท้ิงขยะให>เปBนท่ีทางหรือการคัด
แยกขยะท่ีจัดท้ิง กิจกรรมให>ความรู>เก่ียวกับการจัดการขยะด>วยวิธีตCางๆ กิจกรรม การรณรงค&
ประชาสัมพันธ&ด>านการคัดแยกขยะคือประชาชนยังมีโอกาสในการเข>าไปรCวมข้ันตอนการค>นหาปsญหา 
การกําหนดแนวทางแก>ไข 
 ปsญหา การประชาสัมพันธ&หรือชักชวนรCวมในโครงการรวมถึงการเข>ารCวมโครงการอาจกลCาว
วCาประชาชนยังไมCได>เข>าไปมีสCวนรCวมในกิจกรรมหรือโครงการอยCางแท>จริง สCวนการศึกษาปsญหาและ
อุปสรรคในการมีสCวนรCวมของประชาชนด>านการจัดการขยะจากการศึกษา พบวCาสCวนใหญCเห็นวCาการ
จัดการปsญหาขยะยังไมCเปBนท่ีนCาพึงพอใจ ประชาชนไมCเล็งเห็นความสําคัญในการแยกขยะกCอนท่ีจะ
นําไปท้ิงหรือกําจัด ขยะมีปริมาณมากทาให>เสียเวลายากตCอการแยก ขาดแนวทางหรือขาดการสCงเสริม
ให>ความรCวมมือในการแยกขยะ การใช>ประโยชน&ที่เกิดมาจากขยะ ขาดงบประมาณและขาดการให>การ
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สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ&ในการแยกขยะ ขาดการรณรงค&และการประชาสัมพันธ&ท่ีเก่ียวกับความรู>และ
ความเข>าใจรวมไปถึงประชาชนไมCมีสCวนรCวมในการจัดทําโครงการ 
คําสําคญั : การมีสCวนรCวมของชุมชน, การจัดการขยะ, ขยะมูลฝอย 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to present People Participation in Community 
Garbage Management Bangphom of Thawi Watthana,Bangkok. To find solutions to the 
data used in the study were derived from random sampling of people living in the 
community Bangphom. Thawi Wattana, Bangkok. 350 series. As well as take samples 
from the waste collection authorities of the Community Bangphom. President 
communities crawl Using a questionnaire and interviews with focus groups. The study 
found that the overall level of public participation in waste management. The middle 
level is to bring a bag or other container instead of going to the market to put a plastic 
bag. There is no charge to participate in the planned events or projects. Participation in 
the conference and the cause of the problem. Contribute to knowledge. The entrance 
on solid waste management at a high level. The sorting of solid waste can make a plan 
to limit waste time properly and effectively engage in publicity or solicitation 
activities. Get involved in an activity or project. The view from engaging in an activity or 
project that Thawi Watthana is defined as activities organized garbage trucks out of 
service. Campaign organized garbage into the garbage or at disposal. Awareness 
activities on waste management in different ways. . Event publicity campaign for waste 
segregation which people have the opportunity to participate in the process of 
searching for problems and Defining Solution. 
 Problems publicity or solicitation to participate in the project, including 
project participants can be said that the public has not been involved in an activity 
or project experience. The study barriers to the participation of the public waste 
management study. Found that most of that waste management is not yet 
satisfactory. People do not see the importance of separating waste prior to disposal 
or waste disposal. There is plenty of garbage time make it difficult to separate. The 
absence or lack of promotion of cooperation in the garbage.Taking advantage of the 
resulting waste. Lack of funding and lack of material support. Equipment in 
Waste.Campaign and the lack of publicity about the knowledge and understanding to 
people not involved in the project. 
Key word : public community participation, waste management, solid waste. 
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บทนํา 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมข้ึนของประชากรกCอให>เกิดปsญหาขาดแคลน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล>อมเสื่อมโทรม ซึ่งสCงผลตCอคุณภาพชีวิตของประชาชนและด>วยการดารงชีวิต
ของมนุษย&น้ันมีกิจกรรมตCางๆ เกิดข้ึนมากมาย โดยกิจกรรมสCวนใหญCเก่ียวข>องกับการอุปโภคบริโภคท่ี
มีของเหลือ และถูกท้ิงในรูปของขยะมูลฝอย ซึ่งสCวนใหญCจะเปBนเศษอาหารท่ีเหลือจากการเตรียมการ
ปรุงและการบริโภครวมท้ังเศษกระดาษ พลาสติกและของท่ีไมCใช>แล>ว ขยะมูลฝอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมก็มีลักษณะตCาง ๆ แปรเปลี่ยนตามประเภทอุตสาหกรรมน้ันๆ ขยะมูลฝอยท่ีถูกท้ิงอยูCตาม
ถนน แมCนํ้า ลําคลองหรือท่ีสาธารณะตCางๆ สCวนใหญCจะเปBนใบไม> เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ของเหลือ
ใช>รวมท้ังเศษดิน หิน เปBนต>น ซึ่งขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเหลCาน้ีหากปลCอยปละละเลยไมCดําเนินการเก็บ
รวบรวมนําไปกําจัดอยCางถูกต>องเหมาะสม นอกจากจะทําให>ชุมชนขาดความสะอาดเปBนระเบียบ
เรียบร>อยและนCารังเกียจแล>วยังสCงผลกCอให>เกิดมลพิษตCอสิ่งแวดล>อมอยCางมาก ปsญหาขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนจากหลายฝ�ายท่ีเก่ียวข>องพยายามหามาตรการเพ่ือแก>ไขปsญหาให>สอดคล>องกับสภาพสังคม
และสถานการณ&ของปsญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตCท่ีผCานมาปรากฏวCาชุมชนไมCสามารถแก>ไขปsญหาได>
อยCางมีประสิทธิภาพ  
 ปsญหาขยะมูลฝอยเปBนปsญหาสิ่งแวดล>อมท่ีสําคัญประการหน่ึงของชุมชนทุกประเทศท่ัวโลก
เพราะมีสCวนสัมพันธ&กับความหนาแนCนของประชากรการประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
น้ันน้ันจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในปsจจุบันกCอให>เกิดปsญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนเปBน
เงาตามตัวสCงผลกระทบตCอคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล>อมซึ่งกCอให>เกิดอันตรายตCอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในด>านสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล>อมซึ่งเขตชุมชนบางพรหมมีประชาชนอาศัยอยูC
รCวมกันเปBนกลุCมบริเวณริมคลองมหาสวัสด์ิ มีความหนาแนCนพอสมควร สภาพพ้ืนท่ีเปBนท่ีราบลุCม ฤดูนํ้า
หลากจะมีนํ้าทCวมทุกปO กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปBนของเอกชน โดยประชาชนสCวนใหญCเชCาท่ีดินเพ่ือปลูก
บ>านของตนเอง ทางเดินบางสCวนเปBน ค.ส.ล. แผCนอิฐปูพ้ืน และสะพานไม> มีไฟฟ}าเข>าถึง สําหรับนํ้าจะ
ใช>นํ้าบาดาลจากทางวัด และนํ้าคลอง ทิศเหนือ ติดตCอกับ คลองมหาสวัสด์ิ เม่ือมีความหนาแนCนของ
ประชากรเข>ามาเก่ียวข>องซึ่งยCอมเกิดปsญหาตามมา โดยเฉพาะทุกครัวเรือนตCางก็สร>างปsญหาในเร่ือง
ขยะมูลฝอย การท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกระจายไมCเปBนท่ีเปBนทาง ไมCเปBนเวลาและในสถานท่ีท่ีไมC
เหมาะสม ทําความสกปรกทําลายภูมิทัศน& อาทิเชCน ก่ิงไม> ใบไม>แห>ง เศษขยะมูลฝอยตCางๆถูกท้ิงตาม
สถานท่ีตCางๆ ภายในหมูCบ>านและบริเวณสถานท่ีทCองเท่ียว ซึ่งทําให>หมูCบ>านขาดความสวยงามและ
รวมถึงมลพิษใน อากาศท่ีเกิดจากการเผากองขยะมูลฝอยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมนปุรณา
วาสต้ังแตCอดีตจนถึงปsจจุบัน พบวCารูปแบบการ ดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปsญญาเร่ิม
สูญหายไป เน่ืองจากได>รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี สมัยใหมC จึงทําให>สภาพแวดล>อมโดยท่ัวไปเกิด
ปsญหาตCางๆ ตามมา เชCน การจัดเก็บขยะมูลฝอยจาก ครัวเรือน สภาพลําคลองบางคลองเกิดการต้ืน
เขิน บางคลองก็เปBนเหมือนถังขยะ บางคลองมีสภาพทรุด โทรม เน่ืองจากประชาชนท้ิงขยะมูลฝอย 
เชCน เศษอาหาร ถุงพลาสติก ซากสัตว& ขวดแก>ว ขวดพลาสติก ฯลฯ สCงผลกระทบตCอการดํารงชีวิตของ
คนในชุมชนโดยตรง ซึ่งการทําลายแหลCงนํ้าและสิ่งแวดล>อม โดยรวมเปรียบเหมือนกับการทําลาย
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล>อม ด>วยปsญหาดังกลCาวมาข>างต>น มีสาเหตุหลักมาจากการเก็บขยะมูลฝอยและ
การกําจัดขยะมูลฝอยไมCถูกหลักสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ ประชาชนท่ัวไปขาดจิตสํานึก ความรู> 
ความเข>าใจ ความตระหนักและวินัยในการรักษาความสะอาด และ รักษาสภาพแวดล>อมรวมถึงภายใน
ครัวเรือนและประชาชนท่ัวไปขาดการบริหารจัดการในการจัดการ เก่ียวกับขยะมูลฝอยและ
กระบวนการการจัดการท่ีถูกต>อง 

จากความสําคัญของปsญหาดังกลCาวและการมีสCวนรCวมของประชาชนตCอการจัดการขยะมูล
ฝอย ผู>ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการการมีสCวนรCวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการศึกษา ไปเปBนข>อมูลประกอบการวาง
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพ่ือให>เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให>ดี
ย่ิงข้ึนตCอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการมีสCวนรCวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบางพรหม  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลกระทบตCอการมีสCวนรCวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
สมมุติฐาน 

1. ความเข>าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ&ตCอการมีสCวนรCวมของประชาชน
ชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. ความตระหนักเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ&ตCอการมีสCวนรCวมของ
ประชาชนชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. การรับรู>ขCาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ&ตCอการมีสCวนรCวมของ
ประชาชนชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 
  
 ตัวแปรต น   

    
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 ในการศึกษาการมีสCวนรCวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของปุรณาวาส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี ข>อมูลท่ีใช>ในการศึกษาได>มาจากการสุCมตัวอยCางแบบบังเอิญ
จากประชาชนท่ีอาศัยอยูCภายในเขตชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 350 ชุด 
รวมท้ังใช>กลุCมตัวอยCางจากเจ>าหน>าท่ีจัดเก็บขยะของชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
โดยใช>เคร่ืองมือซึ่งเปBนแบบสัมภาษณ&และแบบสอบถามกับกลุCมตัวอยCาง และใช>วิธีเทียบจากตาราง
สําเร็จรูปของ krejcice and Morgan  
 

ปSจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได>ตCอเดือน 
6. ประเภทมูลฝอยในครัวเรือน 
7. ลักษณะการเก็บรวบรวม 
8. ภาพรวมของปsญหาขยะมูลฝอย 
 

ปSจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการ 
มีส�วนร�วม 

- ด>านความเข>าใจ 

- ด>านความตระหนัก 

- ด>านการรับรู>ขCาวสาร 

 

การมีสCวนรCวมของประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

ตัวแปรตาม 
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สรุปผลการศึกษาค นคว า 
 1. ข>อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 กลุCมตัวอยCางในชุมชนบางพรหม จํานวน 3,697 คนทําการสุCมตัวอยCางมา 350 ชุด  
มีจํานวนเพศหญิงมากกวCาเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงจะเปBนกลุCมท่ีมีความเก่ียวข>องกับการมีสCวนรCวม
ในจัดการมูลฝอยภายในครัวเรือนมากกวCาเพศชาย โดยเปBนชCวงอายุระหวCาง 51 - 60 ปO ซึ่งจัดอยูCใน
กลุCมผู>สูงอายุและมีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีระดับประถมศึกษาตอนต>น ระดับการศึกษาดังกลCาวทาให>
กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCจึงประกอบอาชีพรับจ>างเพราะไมCต>องอาศัยทักษะความรู>ความชํานาญ 

2. ความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับวิธีการจัดการขยะ 
 ผลการศึกษาพบกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีการคัดแยกประเภทมูลฝอยทําให>สามารถ

วางแผนในการจํากัดมูลฝอยคร้ังสุดท>ายได>อยCางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คิดเปBนร>อยละ 94.60 
รองลงมา คือ ใช>ถุงผ>าแทนการใช>ถุงพลาสติก การใช>ใบตองหCออาหารหรือนําป� นโตไปใสCอาหารแทน
การใสCถุงหรือกลCองโฟม เปBนการลดมูลฝอยจากแหลCงกําเนิด คิดเปBนร>อยละ 92.90 และสาเหตุของ
การเกิดมูลฝอยมาจากประชาชนขาดจิตสํานึก ความตระหนักและวินัยในการรักษาความสะอาดและ
รักษาสิ่งแวดล>อม กระดาษ เศษผ>า เศษไม> แก>ว ยาง กระเบ้ือง และเศษโลหะตCางๆ และสCวนใหญCจะมี
ถังขยะหรือท่ีรองรับขยะ และเคยได>ยินเร่ืองการคัดแยกขยะวCามีประโยชน& ทําให>เกิดรายได>จากการคัด
แยกประเภทขยะทุกคร้ัง และสCวนใหญCจะนําขยะท่ีคัดแยกแล>วมาใสCถุงพลาสติกแล>วนําขยะไปใสCในถัง
รองรับ ยังพบวCากลุCม ตัวอยCางจะทําการแยกประเภทขยะจากในครัวเรือนกCอน โดยแยกเปBน ขยะ
เปOยก ขยะแห>ง หรือขยะท่ีสามารถนําไปขายได>มากท่ีสุดได>แกC ขวดแก>ว กระป¥อง รองลงมา กระดาษ
หนังสือพิมพ& จากการศึกษาความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับวิธีการจัดการขยะ ยังพบวCา กลุCมตัวอยCางสCวน
ใหญCคิดวCาความรู> ความเข>าใจของประชาชนในการคัดแยกขยะ มีสCวนในด>านการจัดการขยะของพ้ืนท่ี
ชุมชนบางพรหม ในสCวนท่ีเก่ียวกับบทบาทของประชาชนได>อยCางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. วิธีการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน 
 จัดการมูลฝอยของชุมชนบางพรหม มีการจัดการเศษพืชผัก ผลไม> เศษอาหารและขวด

บรรจุเคร่ืองด่ืม ขวดเคร่ืองปรุงอาหาร เชCน ขวดซอส ขวดนํ้าปลา โดยชุมชนเปBน ดําเนินการด>วย
ตนเองต้ังแตCการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม การจําหนCาย และ ลักษณะการเก็บรวบรวมมูลฝอย
ของประชาชนชุมชนบางพรหม มีลักษณะแยกประเภทมูลฝอย ลักษณะมูลฝอยเปOยกและลักษณะมูล
ฝอยแห>ง ซึ่งชุมชนมีสCวนรCวมในกิจกรรมอยูCในระดับมาก สCวนของวิธีการในการปsญหาขยะมูลฝอยเปBน
ปsญหาเล็กน>อยสามารถแก>ไขได>สาหรับชุมชนบางพรหม 

4. ความตระหนัก เพ่ือศึกษาการรับรู>และความต่ืนตัวของประชาชนตCอปsญหาขยะมูลฝอย
และการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงการมีสCวนรCวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

 ความตระหนักในการจัดการมูลฝอยเปBนอีกปsจจัยหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ&กับการมีสCวนรCวม
ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชน จะเห็นวCาประชาชนมีความตระหนักในระดับมากและ
ประชาชนมีความตระหนัก เม่ือมีการตัดก่ิงไม> ต>นไม> ควรจัดเก็บโดยการนําไปกองไว>ข>างถนนเพ่ือให>
เกิดการยCอยสลายเองตามธรรมชาติและประชาชนมีการคัดแยกประ เภทและชนิดของมูลฝอยจะต>อง
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กระทําเปBนอันดับแรกกCอนท่ีจะท้ิงมูลฝอยลงถัง ซึ่งความตระหนักของชุมชนจะต>องเปBนความตระหนัก
ท่ีทุกคนจะต>องมีสCวนรCวมในการปกป}อง ดูแล แก>ไข ปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งความตระหนักจะเปBน
พฤติกรรมอยCางหน่ึงของบุคคลท่ีแสดงถึงความรู>สึกหวงแหน เปBนเจ>าของและรับผิดชอบตCอสCวนรCวม
และปsญหาของชุมชน 

5. การมีสCวนรCวมของประชาชน เพ่ือศึกษาการมีสCวนรCวมของชุมชนในการมีสCวนรCวม ในการ 
ค>นหาปsญหาในด>านตCางๆ 

 การมีสCวนรCวมของประชาชนชุมชนบางพรหมในการจัดการมูลฝอยของชุมชนจะเห็นได>วCา
การใช>กิจกรรมเปBนเคร่ืองเพ่ือทําให>เกิดการทางานรCวมกันในการจัดการมูลฝอยของชุมชน ซึ่งอยูCใน
ระดับปานกลาง ประชาชนมีการนําถุงผ>าหรือภาชนะอ่ืนไปตลาดเพ่ือใสCของแทนการใสCถุงพลาสติก 
และการมีสCวนรCวมในการค>นหาปsญหา พิจารณาปsญหาและจัดความสําคัญของปsญหาตลอดจนรCวมใน
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะเห็นได>วCาชุมชนมีการจัดการบางอยCางมีความชัดเจนและงCายตCอการปฏิบัติ
รCวมกัน เชCน การนํามูลฝอยขายได>เก็บรวบรวมตามจุดกําหนดของชุมชน การคัดแยกมูลฝอยเปOยก มูล
ฝอยแห>ง การกําจัดมูลฝอยโดยการนํามูลฝอยเปOยกมาทําเปBนปุ¥ยหมักและปุ¥ยนํ้าและการฟ¢¡นฟู
ประโยชน&จากมูลฝอย โดยนํามูลฝอยมาทําเปBนก�าชชีวภาพท่ีมีต>นทุนตํ่าแทนการใช>แก�สหุงต>ม สCงผลให>
ชุมชนเกิดความรู> ความเข>าใจเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย เกิดความตระหนักถึงปsญหาท่ีเกิดข้ึนและ
รCวมกันแก>ไขจากการปฏิบัติจริงจังตCอเน่ืองทําให>ชุมชนเห็นถึงวิธีการและประโยชน&ของการเข>ามามี
สCวนรCวมในการจัดการมูลฝอย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยเร่ือง การมีสCวนรCวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบางพรหม 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค&ในการวิจัยได>ดังน้ี 

การจัดการมูลฝอยของชุมชนบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประชาชนในชุมชน
เกิดจากการพ่ึงพาตนเองของชุมชน โดยใช>กิจกรรมการเรียนรู>เปBนเคร่ืองมือในการพัฒนาความรู> ความ
เข>าใจ ความตระหนักและการพัฒนาโดยให>ชุมชนเปBนผู>ดําเนินการจัดการมูลฝอยด>วยตนเอง เร่ิมจาก
การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งแตCละชุมชนจะดําเนินการในเร่ืองของการคัดแยก การจัดเก็บ การ
รวบรวม การจําหนCายมูลฝอย การบริหารรายได>จากการจําหนCายมูลฝอย การกําหนดระเบียบ 
ข>อบังคับเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยของชุมชน รวมถึงเสนอปsญหาและแนวทางการแก>ไขปsญหาเก่ียว
มูลฝอย ในฐานะท่ีชุมชนเปBนผู>ท่ีมีความเข>าใจสภาพปsญหาและความต>องการของชุมชนและให>ชุมชนมี
สCวนรCวมในการควบคุม ป}องกันเฝ}าระวังปsญหา มลพิษท่ีเกิดจากมูลฝอยชุมชน ทําให>ชุมชนมีแนวทาง
ในการบริหารจัดการมูลฝอยของชุมชนอยCางมีประสิทธิภาพ สามารถแก>ไขปsญหามูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทําให>ชุมชนนCาอยูC จากการดําเนินงานดังกลCาวสCงผลให>ชุมชนเกิดความรCวมมือในกิจกรรมด>าน
ตCางๆ ตามมา โดยสมาชิกองค&การบริหารสCวนท>องถ่ิน ผู>นําและแกนนําชุมชน เจ>าหน>าท่ีท่ีเก่ียวข>อง จะ
มีฐานะเปBนวิทยากรชุมชนในการขยายผลความรู> ความเข>าใจ ความตระหนักซึ่งได>รับการยอมรับจาก
คนในชุมชน 
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จากการท่ีผู>วิจัยได>มีโอกาสในการลงพ้ืนท่ีและการสัมภาษณ& ทําให>ได>เรียนรู>ถึงศักยภาพและ
การพัฒนาการของชุมชนทําให>เกิดความรู> ความเข>าใจตCอการกระบวนการในการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชน ซึ่งเม่ือพิจารณาการดําเนินงานของชุมชนบางพรหม สามารถจัดการมูลฝอยได>โดยถือวCามี
ความสําเร็จในระดับหน่ึง ทําให>สิ่งแวดล>อมดีข้ึน คCาใช>จCายลดลงจากการปรับเปลี่ยนคCานิยมในการ
บริโภค ปริมาณขยะลดลง เกิดแหลCงเรียนรู>ในชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพและมีแนวรCวมเพ่ิมมาก
ข้ึน ชุมชนสามารถดําเนินการจัดการแบบพ่ึงพาตนเองได>มากข้ึน โดยการมีผู>นําท่ีเข>มแข็งและมาก 
ความสามารถซึ่งเปBนปsจจัยสําคัญในกระบวนการและชุมชนมีความเข>มแข็งสามารถเรียนรู>และนําองค&
ความรู>ใหมCที่เกิดจากประสบการณ&การทํางานรCวมกันไปใช>แก>ปsญหาอ่ืนๆได> 
 
ข อเสนอแนะในการศึกษาค นคว า 

1. รณรงค&อยCางตCอเน่ืองในเร่ืองการคัดแยกมูลฝอยและการท้ิงมูลฝอย พร>อมท้ังสนับสนุน
ด>านอุปกรณ&ในการจัดการมูลฝอยให>แกCชุมชนอยCางพอเพียงตCอความต>องการและความเหมาะสมของ
แตCละชุมชน 

2. สนับสนุนแนวทางความรCวมมือ ซึ่งเปBนปsจจัยในการนําไปสูCความสําเร็จของการจัดการมูล
ฝอยของชุมชน 

3. มีการจัดเก็บอยCางสมํ่าเสมอเพ่ือสร>างความม่ันใจให>แกCประชาชนในชุมชน มีการกําหนด
จุดท้ิงมูลฝอยของแตCละชุมชน 

4. มีการทํางานแบบมีสCวนรCวม โดยให>ชุมชนวิเคราะห&ประเด็นของการมีสCวนรCวม ซึ่งต>องแยก
ให>แกนนําได>เรียนรู>จากผู>นําชุมชน 

  
ข อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. การวิจัยการมีสCวนรCวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชนมีลักษณะการ
ดําเนินงานแบบมีสCวนรCวมในการสร>างความเข>มแข็งให>กับชุมชนบางพรหม เพ่ือนําผลวิจัยคร้ังน้ีไป
ปรับปรุงแก>ไขให>กับประชาชนในชุมชนอ่ืนๆ 

2. การวิจัยการมีสCวนรCวมและการเรียนรู>ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือพัฒนากระบวนการมีสCวนรCวมของชุมชนและองค&กรท>องถ่ินในรูปแบบของการจัดการมูลฝอยของ
ชุมชน 
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มูลฝอย ศึกษากรณี เทศบาลตําบลบ านฉาง อํา เภอบ านฉาง จังหวัดระยอง. ปsญหาพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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บทคัดย�อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปsจจัยด>านทัศนคติ ความไว>วางใจและ สCวนประสมทาง
การตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต>นคือ ทัศนคติ ความไว>วางใจ และสCวนประสม
ทางการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) กลุCมตัวอยCางคือ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต้ังแตC 23 ปOข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการ สุCมตัวอยCางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวม ข>อมูลโดยใช>
แบบสอบถามท่ีได>จัดเตรียมไว> วิธีการทางสถิติ ได>แกC การแจกแจงความถ่ี คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย สCวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห&สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 
 ผลการศึกษาพบวCา พบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีชCวงอายุระหวCาง 
2330 ปO มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได>ตCอ
เดือน ท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเลือกซื้อเสื้อผ>า เคร่ืองแตCงกายผCาน
สังคม ออนไลน& (เฟซบุ�ก) และสCวนใหญCของผู>ตอบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซื้อสินค>าผCาน เฟซบุ�ก
เดือนละ 1 คร้ัง และสCวนใหญCซื้อสินค>าคร้ังละ 500-1,000 บาท ปsจจัยด>านทัศนคติ ปsจจัยด>านความ
ไว>วางใจ และปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาด โดยรวมมีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับ สําคัญมาก ผลจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบวCา ปsจจัยด>านทัศนคติ ปsจจัยด>านความไว>วางใจ และ ปsจจัยด>านสCวน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
คําสําคัญ : ทัศนคติ, ความไว>วางใจ, สCวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เฟซบุ�ก 
 

Abstract 
 The purposes of this research are to study factors affecting to goods 
purchasing decision via social media (Facebook) of people in Bangkok in order to 
study attitude, trust, and marketing mix of people in Bangkok. The independent 
variables are attitude, trust, and marketing mix. The dependent variable is goods 
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purchasing decision via social media (Facebook). The sample consisted of 400 people 
in Bangkok who're more than 23 years old. The multi-stage sampling method is used 
to collect data via questionnaire. The statistical analysis methods are percentage, 
mean, standard deviation, and multiple regressions. 
 The results show that most of the respondents are female, age between 23-
30 years old. Their highest education is bachelor degree. Most of them are employees of 
private company and have average monthly income between 20,001 – 30,000 Baths. 
Most of them buy clothes on Facebook. The frequency of goods purchasing is once a 
month and the average price is between 500 – 1,000 baths. The overall of mean of 
attitude, trust, and marketing mix level is at high level. The hypothesis testing results 
found that attitude, trust, and marketing mix have effect to goods purchasing 
decision via social media (Facebook) at the statistical significant level of 0.05. 
Keyword : Attitude, Trust, Marketing Mix, Purchasing Decision, Facebook  
 
บทนํา 
 สังคมปsจจุบันได>เปลี่ยนแปลงเปBนสังคมโลกาภิวัฒน& กลCาวคือ สังคมท่ีไร>พรมแดน มนุษย& 
สามารถติดตCอสื่อสารกันอยCางสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการพัฒนาทางด>านเทคโนโลยี 
อุปกรณ&การสื่อสารตCางๆรวมไปถึงระบบเครือขCายสัญญาณตCางๆ จากความสะดวกสบายท่ีมนุษย&ได>รับ 
จากเทคโนโลยีเหลCาน้ีจึงไมCสามารถปฏิเสธได>เลยวCาเทคโนโลยีเหลCาน้ีได>เข>ามามีบทบาทในการดําเนิน 
ชีวิตประจําวันของมนุษย&เปBนอยCางมาก ไมCวCาจะเปBนทางด>านการศึกษา ความบันเทิง และทางด>าน 
ธุรกิจตCางๆจากความเจริญก>าวหน>าทางเทคโนโลยีอยCางรวดเร็วน้ีเปBนสาเหตุทําให>ระบบการค>าใน
ปsจจุบัน มีความแตกตCางไปจากเดิม ซึ่งในอดีตการทําการค>าจะเปBนการขายผCานทางหน>าร>านเทCาน้ันจึง
ทําให> ต>องใช>เงินลงทุนสูง นอกจากน้ีการทําการค>าแบบเดิม ร>านค>าน้ันๆจะเปBนท่ีรู>จักและสามารถ
เข>าถึงได> เพียงลูกค>าในพ้ืนท่ีเทCาน้ัน แตCในปsจจุบันได>มีการนําเทคโนโลยีเข>ามาใช>ในการทําธุรกิจการค>า 
หรือ เรียกอีกอยCางหน่ึงวCาพาณิชย&อิเล็กทรอนิกส& (E-Commerce) ซึ่งเปBนการใช>อินเทอร&เน็ตเปBน
สื่อกลาง การค>าระหวCางผู>ค>ากับกลุCมลูกค>า พาณิชย&อิเล็กทรอนิกส&กําลังเปBนท่ีนิยมอยCางกว>างขวาง 
เน่ืองจากมี ผลตอบแทนท่ีคุ>มคCาเปBนการทําการค>าท่ีไมCต>องผCานพCอค>าคนกลาง อีกท้ังยังเปBนการทํา
การค>าท่ีไร> พรมแดน ไมCมีขีดจํากัดของเวลาและสถานท่ี ทําให>สามารถเข>าถึงกลุCมเป}าหมายได>โดยตรง
และรวดเร็ว ผู>ประกอบการในประเทศไทยได>เล็งเห็นถึงประโยชน&ของพาณิชย&อิเล็กทรอนิกส& ดังจะ
เห็นได>จาก ร>านค>าออนไลน&ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยCางตCอเน่ือง และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยท่ีหัน
มาใช> ชCองทางอีคอมเมิร&ซในการจําหนCายสินค>าและบริการ 
 สื่อสังคมออนไลน& (Social Media) นับวCาเปBนอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจอีคอมเมิร&ซท่ีกําลัง 
ได>รับความนิยมในปsจจุบัน ระบบการค>าในปsจจุบันมีการนํา Social Media ตCางๆ ไมCวCาจะเปBน 
Facebook, Twitter, Facebook และ Line เข>ามาชCวยเพ่ิมชCองทางการขาย เน่ืองจากสื่อเหลCาน้ี
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สามารถเข>าถึงคนจํานวนมากได>งCายและรวดเร็ว ด>วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชCน การสCงข>อความ 
การแชร&รูปภาพ หรือวิดีโอ เปBนต>น อีกท้ังยังสามารถโต>ตอบและสื่อสารกันได>อยCางทันทCวงที ในการใช> 
งานท่ัวไปสื่อสังคมออนไลน&เหลCาน้ีสามารถใช>ติดตCอสื่อสารกับคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกัน ใช>ใน 
การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หรือแม>กระท่ังรวมตัวกันทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน& นอกจากน้ียังใช> 
เปBนแหลCงท่ีพูดคุยกับเพ่ือนท่ีอยูCไกลกันหรือไมCได>เจอกันมานาน แตCหากจะกลCาวในทางธุรกิจด>วยความ 
ท่ีสังคมออนไลน&เข>าถึงกลุCมมลูกค>าเป}าหมายได>รวดเร็วและเปBนชCองทางท่ีสามารถสื่อสารกันได> 24 
ช่ัวโมง จึงทําให>ร>านค>าใช>สื่อสังคมออนไลน&ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินค>า รวมถึงใช>เปBนชCอง 
ทางการสร>างความสัมพันธ&กับลูกค>าหรือพูดคุยตอบข>อซักถามถึงสินค>าและบริการ และจากท่ีกลCาวไป 
ข>างต>นวCาในยุคปsจจุบันมนุษย& เราเข>าใช>งานอินเทอร&เน็ตซึ่ งรวมไปถึงสื่อออนไลน&ผCานทาง 
โทรศัพท&มือถือเปBนสCวนใหญCจึงทําให>ร>านค>าและลูกค>าย่ิงสามารถติดตCอกันได>งCายข้ึนไมCเว>นแม>กระท่ัง 
ตอนท่ีไมCมีคอมพิวเตอร& 

เฟซบุ�ก คือ โปรแกรมท่ีสามารถนํารูปท่ีถCายไว> หรือวิดีโอมาตกแตCงด>วยฟ�ลเตอร& (Filter) และ
เคร่ืองมือท่ีมีอยูCในเฟซบุ�กซึ่งมีอยูCหลายรูปแบบให>เลือก แล>วนํารูปไปแชร&ให>เพ่ือนๆ ใน Social Media 
ได>ดู และในทางกลับกันเราก็สามารถเป�ดดูในรูปหรือวิดีโอท่ีเพ่ือนๆ ของเราแชร&ไว>ได> ด>วยเชCนเดียวกัน 
จุดเดCนท่ีทําให>เฟซบุ�กได>รับความนิยม คือ ใช>งานงCาย สะดวกรวดเร็ว มีผู>ใช>งาน รCวมกันเยอะ ย่ิงมี
ดาราดังชอบใช>กันก็ย่ิงสCงผลให>กระแสของเฟซบุ�กมีมากข้ึนเร่ือยๆ สําหรับการ อัพโหลดภาพและวิดีโอ
สามารถเลือกจาก Camera Rollท่ีถCายเอาไว>แล>วหรือจะถCายทอดสดจาก กล>องก็สามารถทําได> 
นอกจากน้ียังมีระบบ Followers และ Following ให>เลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช>
งานของเพ่ือนๆ ท่ีใช>งานแอพพลิเคช่ันน้ี หากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถ กดแสดงความช่ืนชอบ 
(Likes) รวมถึงและแสดงความคิดเห็น (Comments) รูปภาพน้ันได> 

ปsจจุบันมีผู>ใช>งานเฟซบุ�กในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอยCางตCอเน่ือง ดังจะเห็นได>จากสถิติ ของ 
Zocial Inc. ซึ่งเปBนบริษัทท่ีพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห&และจัดอันดับ Social Network ตCางๆ 
เผยวCามีจํานวนผู>ใช>งานเฟซบุ�กเพ่ิมมากข้ึนถึง 546.52% จากท่ีเคยมีจํานวนผู>ใช>งานเพียง 240,000 
ราย ตอนน้ีเพ่ิมข้ึนเปBน 1,551,649 รายในปO 2556 (Zocial, Inc., 2014) ดังน้ันเฟซบุ�กจึงเปBนสื่อ
สังคมออนไลน&ประเภทหน่ึงท่ีร>านค>าตCางๆ เลือกใช>เปBนชCองทางในการขายสินค>าและ ติดตCอสื่อสารกับ
กลุCมลูกค>า อีกท้ังเฟซบุ�กจัดเปBนเคร่ืองมือในการทําการตลาดแบบบอกตCอ (Viral Marketing) ช้ันดี
เน่ืองจากเม่ือมีผู>ใช>งานมากด Like ในรูปตCางๆก็จะเกิดการกระจายและแบCงปsนไปยัง ผู>ใช>งานอ่ืนๆอีก
จํานวนมาก ซึ่งถือเปBนการบอกตCอและโปรโมทสินค>าได>อยCางรวดเร็ว ชCวยเพ่ิมยอดขาย สินค>าให>กับ
ร>านค>าน้ันๆ ด>วยความสะดวกสบาย ใช>งานงCาย และ ต>นทุนตC�า จึงทําให>ปsจจุบันมีร>านค>า เกิดข้ึนบนเฟ
ซบุ�กเปBนจํานวนมาก 

และจากการท่ีมีร>านค>าจํานวนมากเกิดข้ึนบนเฟซบุ�กจากการสํารวจของ ZocialRank ซึ่งเปBน
เว็บไซต&ท่ีรวมรวมข>อมูลการใช>งานโซเชียลมีเดียของเมืองไทย พบวCาโดยต้ังแตCเดือนม.ค. – มิ.ย 2556 
มีการเพ่ิมข้ึนของร>านค>าบนเฟซบุ�กมากกวCา 145% โดยท่ีในคร่ึงปOแรกของปO 2556 มี จํานวนร>านค>า
มากกวCา 35,414 ร>าน สCวนในคร่ึงปOหลังของปO 2556 มีจํานวนร>านค>าเพ่ิมข้ึน 66,559 ร>าน คิดเปBนการ
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เจริญเติบโตร>อยละ 88 ในคร่ึงปOแรกของปO 2557 มีจํานวนร>านค>าเพ่ิมสูงข้ึนอีกเปBน จํานวน 163,271 
ร>าน (ZocialRank, 2014) จากสถิติดังกลCาวจํานวนร>านค>าบนเฟซบุ�กเพ่ิมข้ึน ทุกๆ เดือนด>วยอัตราท่ี
สูง ทําให>สามารถมองได>วCาภาพรวมคนไทยมีการซื้อ-ขายกันผCานออนไลน&มาก ข้ึนและมีความเช่ือใจใน
การซื้อของโดยไมCต>องเห็นสินค>าจริงมากข้ึน และแนCนอนวCาการแขCงขันยCอม เกิดข้ึนจากการท่ีมีร>านค>า
จํานวนมากจึงหนีไมCพ>นการเปรียบเทียบ ไมCวCาจะเปBนในเร่ืองของราคา คุณภาพ หรือแม>กระท้ัง
พฤติกรรมของผู>ค>า ดังน้ันการสร>างความพึงพอใจให>แกCลูกค>าจึงเปBนเร่ือง สําคัญ เพ่ือให>เกิดการซื้อซ้ํา
และบอกตCอ 

จากท่ีกลCาวมาข>างต>น ดังน้ันผู>วิจัยจึงทําการศึกษาเร่ือง ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อ 
สินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเล็งเห็นถึง 
ความสําคัญในการศึกษาปsจจัยตCางๆท่ีจะสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เพ่ือให>ผู>ประกอบธุรกิจขายสินค>าบนเฟซบุ�กนําข>อมูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ&ใน การ
ทําธุรกิจได>อยCางเหมาะสมตCอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมผีลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCาน
สังคม ออนไลน& (เฟซบุ�ก) 

2. เพ่ือศึกษาถึงปsจจัยด>านความไว>วางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลตCอการ 
ตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) 

3. เพ่ือวิเคราะห&ปsจจัยด>านสCวมประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCาน 
สังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) 

4. เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) 
 

สมมุติฐาน 
1. ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยCางไรตCอการซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน  

(เฟซบุ�ก) 
2. ปsยจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากร ใน

กรุงเทพมหานครคืออะไร 
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กรอบแนวคิด 
 
 ตัวแปรอิสระ  

     
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 ในการศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี ข>อมูลท่ีใช>ในการศึกษาได>มาจากการสุCมตัวอยCางแบบ
บังเอิญจากประชาชนสถานท่ีศึกษาท่ีผู>วิจัยใช>เก็บรวบรวมข>อมูล คือ เขตบางรัก เขตสาทร เขต
ลาดพร>าว และเขตราษฎร&บูรณะ เขตละ 100 ชุด โดยใช>เคร่ืองมือซึ่งเปBนแบบสัมภาษณ&และ
แบบสอบถามกับกลุCมตัวอยCาง และใช>วิธีเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ krejcice and Morgan  
 
สรุปผลการศึกษาค นคว า 
 การวิจัยคร้ังน้ีได>ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปsจจัยด>านทัศนคติ ปsจจัยด>านความไว>วางใจ ปsจจัย 
ด>านสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยพบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีชCวงอายุ 
ระหวCาง 23-30 ปO มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี 
รายได>ตCอเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเลือกซื้อเสื้อผ>า เคร่ืองแตCง 
กายผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) และสCวนใหญCของผู>ตอบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซื้อสินค>า ผCาน
เฟซบุ�กเดือนละ 1 คร้ัง และสCวนใหญCซื้อสินค>าคร้ังละ 500-1,000 บาท ปsจจัยด>านทัศนคติ โดยรวมอยูC
ในระดับความสําคัญมาก ปsจจัยด>านความไว>วางใจ โดยรวมอยูCในระดับความสําคัญมาก ด>านสCวน

1. ทัศนคติ  
2. ความไว>วางใจ  
3. สCวนประสมทางการตลาด 

ปSจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการ 
ตัดสินใจ 

- ด>านผลิตภัณฑ&  

- ด>านราคา  

- ด>านชCองทางจัดจําหนCาย 

- ด>านการสCงเสริมการตลาด 

 

ตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& 

(เฟซบุ�ก) 

ตัวแปรตาม 
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ประสมทางการตลาด โดยรวมอยูCในระดับมาก และปsจจัยด>านการตัดสินใจซื้อผCานสังคม ออนไลน& (เฟ
ซบุ�ก) โดยรวมอยูCในระดับมาก 

ผลการศึกษาและวิเคราะห&ตามสมมติฐานพบวCาจากสมมติฐานท่ีต้ังไว>ทั้งหมด 3 ข>อ ตCอไปน้ี 
สมมติฐานข>อท่ี 1 ทัศนคติมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคล>อง หมายถึง ทัศนคติมี
อิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรใน กรุงเทพมหานคร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานข>อท่ี 2 ความไว>วางใจมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟ
ซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคล>อง หมายถึง ความ
ไว>วางใจมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน&  (เฟซบุ�ก) ของประชากรใน 
กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานข>อท่ี 3 สCวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคม 
ออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคล>อง สCวน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของ ประชากร
ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปได>วCา กรอบแนวความคิดเปBนไปตามแนวความคิดเห็น ท่ีสรุปได>วCา ทัศนคติ ความ 
ไว>วางใจ และ สCวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟ
ซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผู>วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี 

ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยCางไรตCอการซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟ
ซบุ�ก) จากการศึกษาพบวCา ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีผู>วิจัยได>สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม จาก
ผู>ตอบแบบสอบถามจากท่ีมีผู>แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 8 ชุด จากแบบสอบถามท้ังหมด 400 
ชุด จากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมน้ันพบวCา ด>านทัศนคติ ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้ันตอน
การซื้อสินค>าผCานเฟซบุ�กมีความงCายไมCยุCงยากหลายข้ันตอน และจากการตอบ แบบสอบถาม ข>อท่ี
ผู>ตอบแบบสอบถามเลือกและมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือการซื้อสินค>าผCานอินสตา แกรมมีความสะดวก
เน่ืองจากสามารถซื้อได> 24 ช่ัวโมง ซึ่งท้ังสองข>อท่ีกลCาวมาน้ีสอดคล>องกับงานวิจัย ของอังคณา กุล
เสวต (2552) จากการวิจัยเร่ือง ปsจจัยตCอทัศนคติท่ีมีตCอการยอมรับบริการธนาคารทาง อินเทอร&เน็ต 
กรณีศึกษาลูกค>ารายบุคคล ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) จํากัด และพบวCา (1) ความ คาดหวังในการใช>
งานอยCางงCายของบริการธนาคารอินเทอร&เน็ต ประกอบด>วย การสามารถเรียนรู>การ ใช>งานได>อยCาง
งCายและมีความยืดหยุCนในการใช>งาน และ (2) ความคาดหวังประโยชน&จากการใช>งาน บริการธนาคาร
อินเทอร&เน็ต ประกอบด>วย สามารถทําธุรกรรมได>รวดเร็วกวCาชCองทางอ่ืนๆ สามารถใช> บริการโดยไมC
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จํากัดสถานท่ีและเวลา สCวนในด>านความไว>วางใจ จากข>อเสนอแนะและความคิดเห็น เพ่ิมเติมของ
ผู>ตอบแบบสอบถามท่ีวCาผู>ขายสินค>าผCานเฟซบุ�กมีข>อมูลเก่ียวกับสินค>าท่ีถูกต>องตาม คําบรรยายสินค>า
ใต>รูปท่ีได>แจ>งตCอลูกค>า และจากจากการตอบแบบสอบถาม ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู>ขายสินค>า
ผCานเฟซบุ�กมีการปรับปรุงข>อมูลให>ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัย ของกุลเชษฐ วัฒนผล 
(2556) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองความไว>วางใจตCอการซื้อประกันชีวิตธนาคารไทย พาณิชย& ของผู>สูงอายุวัย
เกษียณในเขตบางคอแหลม และพบวCาความคิดเห็นในด>านสCวนประสมทาง การตลาดท่ีมีความสัมพันธ&
กันกับด>านความไว>วางใจตCอการซื้อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย&ของ ผู>สูงอายุวัยเกษียณ ใน
ภาพรวมอยูCในระดับคCอนข>างมากโดยให>ความสําคัญมากท่ีสุดกับปsจจัยด>านท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดท่ี
ครบถ>วน และในด>านสCวนประสมทางการตลาด ข>อท่ีมีคCาเฉลี่ยน>อยท่ีสุดคือ ได>รับสินค>าตรงกับในรูปท่ี
เห็นในเฟซบุ�ก ซึ่งสอดคล>องกับ ข>อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู>ตอบแบบสอบถามวCา ใน
บางคร้ังรูปถCายของสินค>าเห็นในเฟซบุ�ก ดูแล>วเกินจริงกวCาสินค>าท่ี ได>รับ ซึ่งสCงผลกระทบตCอความ
คาดหวังของผู>ซื้อและอาจทําให>ไมCเกิดการตัดสินใจซื้อซ้ําในคร้ังตCอไป อ่ืนๆเปBนข>อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ี
ทางผู>ตอบแบบสอบถามได>ทําการแนะนํามา ดังน้ี จํานวนคนติดตามมี ผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าแตC
ในทางตรงกันข>างยอด Like ไมCสCงผลใดๆตCอการตัดสินใจ และทางร>าน ควรมี Line ID เพ่ือเปBนอีก
ชCองทางหน่ึงสําหรับการติดตCอสื่อสารกันระหวCางผู>ซื้อและผู>ขาย นอกจากน้ี ผู>ตอบแบบสอบถาม
แนะนําวCาการรีวิวจะสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าของลูกค>า 

ปsยจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากร ใน
กรุงเทพมหานครคืออะไร 

จากการท่ีผู>วิจัยศึกษาด>านทัศนคติ ด>านความไว>วางใจและด>านสCวนประสมทางการตลาด 
สามารถอธิบายผลการศึกษาได> ดังน้ี ในด>านทัศนคติมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคม 
ออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได>วCา ปsจจัยด>าน ทัศนคติ
มีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรใน กรุงเทพมหานคร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือวิเคราะห&เปBนรายข>อพบวCา สิ่งท่ีประชากรใน กรุงเทพมหานครมีทัศนคติ
ในเชิงบวกมากท่ีสุดเปBนสามอันดับแรก ได>แกC การซื้อสินค>าผCานอินสตา แกรมมีความสะดวกเน่ืองจาก
สามารถซื้อได> 24 ช่ัวโมง การเลCนเฟซบุ�กเปBนประจําสCงผลให>รู>สึก วCาการซื้อสินค>าผCานเฟซบุ�กเปBนเร่ือง
งCาย และข้ันตอนการซื้อสินค>าผCานเฟซบุ�กมีความงCาย ไมCยุCงยากหลายข้ันตอน ผลดังกลCาวสอดคล>อง
กับแนวคิดของ Gibson (2000, p. 102) ท่ีวCาทัศนคติ คือ สิ่งท่ีตัดสินพฤติกรรม หรือ ก็หมายถึง
ทัศนคติจะสCงตCอการตัดสินใจ ความรู>สึกในเชิงบวกหรือลบ เปBนสภาวะของของจิตใจท่ีพร>อมจะสCงผล
ไปยังการตอบสนองของบุคคลน้ันๆตCอบุคคล ตCอวัตถุหรือตCอ สถานการณ& โดยทัศนคติน้ีสามารถ
เรียนรู>ได>จากประสบการณ& และ Anatasi (1976, p. 453) ท่ี กลCาวถึงทัศนคติวCาเปBนสิ่งท่ีบอกวCา
บุคคลน้ันมีความคิดและความรู>สึกอยCางไรกับคนรอบข>าง สิ่งของ สิ่งแวดล>อมรวมไปถึงสถานการณ&
ตCางๆ ทัศนคติน้ันเกิดมาจากความเช่ือท่ีสามารถสCงผลถึงพฤติกรรม ในอนาคตได> และ กนกรัตน& สุข
วัฒนะ (2534, หน>า 19) ท่ีอธิบายววCา ทัศนคติ เปBนกลุCมองค&ประกอบ ท่ีมีความตCอเน่ืองในการ
ผสมผสานกันตCอทางสังคมในด>านวัตถุ องค&ประกอบท่ีกลCาวน้ีรวมถึงและการ ประเมินคCา ความเช่ือ 
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อารมณ&และความรู>สึก และสCงผลให>แสดงออกมาเปBนพฤติกรรม ซึ่งสอดคล>องกับ Schiffman & 
Kanuk (2000, p. 200) ท่ีให>ความหมายวCาทัศนคติเปBนการโน>มเอียง ท่ีได>รับผลมาจากการเรียนรู> 
สCงผลให>เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกวCาชอบหรือไมCชอบตCอสิ่งๆหน่ึง จึงสรุป ได>วCา ทัศนคติสามารถสCงผล
ทําให>เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค>าอยCางตCอเน่ืองได>น้ัน ผู>บริโภคจําเปBนต>องมี ความรู> การรับรู> ความ
เข>าใจ และมีความเช่ือท่ีเก่ียวกับสินค>าน้ันๆ ซึ่งความชอบจะเกิดข้ึนตามมาและอาจจะมีแนวโน>มใน
การตัดสินใจท่ีจะซื้อสินค>าน้ัน ๆ ก็เปBนไปได> และยังสอดคล>องกับงานวิจัยของ บงกช รัตนปรีดากุล 
และ ณัฏฐ&ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ทําการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของทัศนคติและ บรรทัดฐานกลุCม
อ>างอิงท่ีมีตCอพฤติกรรมการซื้อสินค>าและบริการออนไลน&ของผู>บริโภควัยทํางาน ท่ี พบวCาทัศนคติและ
บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลตCอพฤติกรรมการซื้อสินค>าและบริการออนไลน&ของ ผู>บริโภควัยทํางาน
ตอนต>น ซึ่งตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลได>วCาทัศนคติจะมีอิทธิพลตCอการ ตัดสินใจซื้อสินค>า
ผCานเฟซบุ�ก 

ตCอมาด>านความไว>วางใจมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวCา ปsจจัยด>านความไว>วางใจมีอิทธิพลตCอ การ
ตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานครมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห&เปBนรายข>อพบวCา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีความไว>วางใจมาก ท่ีสุด
เปBนสามอันดับแรก ได>แกC ผู>ขายสินค>าผCานเฟซบุ�กมีการปรับปรุงข>อมูลให>ทันสมัย ตลอดเวลา สินค>าท่ี
ขายผCานเฟซบุ�กมีคุณภาพเปBนไปตามท่ีได>ลงประกาศจริง และสินค>าท่ีขาย ผCานเฟซบุ�กมีราคาถูกกวCา
ร>านค>าท่ัวไปซึ่งมีความไว>วางใจเทCากับการท่ีผู>ขายสินค>าผCานเฟซบุ�กมีประสิทธิภาพในการจัดสCงสินค>า
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ผลดังกลCาว สอดคล>องกับแนวคิดของ Robbins (2000 อ>างใน อุชุมพร แก>ว
ขุนทด, 2550) ท่ีได>อธิบายวCาความไว>วางใจคือ ความคาดหวังท่ี เกิดข้ึนในเชิงทางบวกตCอคนอ่ืนใน
เร่ืองของคําพูด การปฏิบัติ หรือการตัดสินใจท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง และ Millar & Millar (2009) ท่ี
อธิบายวCา การสร>างความไว>วางใจคือการสร>างความสัมพันธ&ท่ีดีกับ ลูกค>า และเปBนปsจจัยแหCง
ความสําเร็จของนักการตลาดหรือผู>ขาย ซึ่งประด>วย 5 ปsจจัย ได>แกC การ บอกความจริง ความซื่อสัตย&
เปBนสิ่งท่ีลูกค>าต>องการซึ่งความซื่อสัตย&จะทําให>เกิดความสัมพันธ&ท่ีดีและ เน่ินนาน ความเช่ือใจ ความ
ไว>วางใจจะเกิดข้ึนเม่ือเราสามารถตอบสนองความต>องการของลูกค>าได> ความเข>าใจเม่ือผู>ให>บริการ
สามารถทําความเข>าใจถึงความต>องการของลูกค>าได> และใช>คําถามหรือให> ข>อมูลท่ีแสดงให>ลูกค>าเห็น
ถึงความสนใจหรือสามารถสร>างความสนใจแกCลูกค>าได> น้ันหมายถึงเราได>ทํา ให>เกิดความไว>วางใจข้ึน
ในทางธุรกิจ การบริการลูกค>าท่ีเปBนรายบุคคล เปBนวิธีการสร>างความไว>วางใจ ท่ีดีท่ีสุด และสุดท>ายคือ
การให>เวลา ทุกปsจจัยท่ีกลCาวในข>างต>น ไมCสามารถใช>เวลาเพียงนิดเดียวในการ สร>างข้ึน ผู>ให>บริการ
จําเปBนจะต>องหม่ันติดตามผล หม่ันเข>าหาลูกค>าโดยการไปพบ ชCวยแก>ปsญหา ตCางๆท่ีเกิดข้ึนและสCง
สินค>าตรงเวลาและยังสอดคล>องกับงานวิจัยของ กุลเชษฐ วัฒนผล (2556) ทําการศึกษาเร่ือง ความ
ไว>วางใจตCอการซื้อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย& ของผู>สูงอายุวัยเกษียณใน เขตบางคอแหลม จาก
ผลการศึกษาพบวCา ด>านความไว>วางใจในตราสินค>าให>ความสําคัญมากท่ีสุดกับ ปsจจัยด>านมีความ
ไว>วางใจในองค&กร นอกจากน้ียังมีความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยท่ีมีผลตCอความไว>วางใจ ตCอการซื้อ
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ประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย&ของผู>สูงอายุวัยเกษียณ โดยให>ความสําคัญในด>านความ พอใจในการ
ดูแลเอาใจใสCในประกันของธนาคารไทยพาณิชย&อยูCในระดับคCอนข>างมาก ซึ่งตามการศึกษาคร้ังน้ี 
สามารถสรุปผลได>วCาความไว>วางใจจะมีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคม ออนไลน& (เฟ
ซบุ�ก) 

ตCอมาด>านสCวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& 
(เฟซบุ�ก) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวCา ปsจจัยด>านสCวนประสม ทาง
การตลาดมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) ของประชากรใน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห&เปBนรายข>อพบวCา สCวนประสมทาง 
การตลาดท่ีสCงผลในเชิงบวกมากท่ีสุดตCอประชากรในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินค>าผCาน 
สังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) เปBนสามอันดับแรก ได>แกC สามารถเลือกดูสินค>าทางเฟซบุ�กได> ตลอด 24 
ช่ัวโมง รองลงมาคือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีการบริการจัดสCงหลายวิธี เชCน จัดสCงธรรมดา 
จัดสCงแบบดCวนพิเศษ ผลดังกลCาว สอดคล>องกับแนวคิดของเสรี วงษ&มณฑา (2542, หน>า 11) ท่ีกลCาว
วCา สCวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีซึ่งสินค>าท่ีสามารถ ตอบสนองความ
ต>องการของลูกค>ากลุCมเป}าหมายได> รวมท้ังราคาท่ีขายเปBนราคาท่ีผู>บริโภคสามารถ ยอมรับได> และ
ผู>บริโภคยอมจCายเน่ืองจากคุ>มคCา รวมถึงมีการจัดจําหนCายและกระจายสินค>าท่ีสร>าง ความสะดวกแกC
ลูกค>า ด>วยความพยายามจูงใจให>เกิดความชอบในสินค>าและเกิดพฤติกรรมอยCาง ถูกต>องและ ฉัตรยา
พร เสมอใจ (2549, หน>า 52-53) ท่ีอธิบายถึงสCวนผสมทางการตลาดไว>วCา คือ แนวคิดท่ีเปBนหลักใน
การพิจารณาสCวนประกอบท่ีสําคัญเพ่ือตอบสนองตลาดอยCางเหมาะสม โดยเร่ิม จากธุรกิจต>องมี
ผลิตภัณฑ&ท่ีจะเสนอลูกค>า มีการต้ังราคาท่ีสมควร มีวิธีนําสCงไปยังลูกค>าอยCางมี ประสิทธิภาพ และมี
วิธีการสื่อสารเพ่ือทําการโปรโมทและดึงดูดให>เกิดการซื้อด>วยการสCงเสริม การตลาด และอดุลย& จาตุ
รงคกุล (2543, หน>า 26) กลCาวถึงสCวนประสมทางการตลาดวCา คือ สิ่งเร>า ทางการตลาดท่ีทําให>เกิด
ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ รวมถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน& และคณะ (2552, หน>า 80-81) อธิบายไว>วCา 
สCวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได>ซึ่งเปBน สิ่งท่ีบริษัทใช>เพ่ือ
สร>างความพอใจแกCลูกค>ากลุCมเป}าหมาย และจากการวิเคราะห&เปBนรายข>อคําถาม พบวCา สCวนประสม
ทางการตลาดท่ีสCงผลในเชิงบวกมากท่ีสุดตCอประชากรในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินค>า
ผCานสังคมออนไลน& (เฟซบุ�ก) จะเปBนในเร่ืองของชCองทางการจัดจําหนCาย อดุลย& จาตุรงคกุล (2543, 
หน>า 26) ได>อธิบายถึงชCองทางการจัดจําหนCายไว>วCาเปBนปsจจัยหน่ึงท่ีมี อิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อ 
ดังน้ันนักการตลาดจําเปBนจะต>องมีการเตรียมผลิตภัณฑ&ไว>ให>พร>อมตCอการ จัดจําหนCาย เน่ืองจากจะทํา
ให>มีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อ และยังสอดคล>องกับงานวิจัยของ มไหศวรรย& มหัทธนาภิวัฒน& (2554) 
ทําการศึกษาเร่ือง ปsจจัยสCวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอ กระบวนการตัดสินใจซื้อนํ้าข>าวกล>อง
งอกของผู>บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยสCวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตCอ
การตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูCในระดับมาก ซึ่งปsจจัยสCวนประสม การตลาดท้ัง 4 ปsจจัยมีอิทธิพลตCอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อทุกข้ันตอน ต้ังแตCข้ันการรับรู>ปsญหา การค>นหาข>อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งตามการศึกษา คร้ังน้ี จากข>างต>นท่ีกลCาวถึง
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สCวนประสมทางการตลาด สามารถทําให>เห็นได>วCาถ>าธุรกิจต>องการท่ีจะ ประสบความสําเร็จน้ันความ
เหมาะสมในการกําหนดสCวนประสมการตลาดเปBนเร่ืองสําคัญ 

สําหรับปsจจัยด>านการตัดสินใจพบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามให>ความสําคัญ 3 อันดับแรก ได>แกC 
วิถีชีวิตของประชากรในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสําคัญเทCากันกับความสะดวก รวดเร็ว และความ 
งCายในการซื้อสินค>าสCงผลให>ทCานตัดสินใจซื้อสินค>าผCานเฟซบุ�ก การท่ีได>ค>นหาและเปรียบเทียบ ราคา
สินค>าด>วยตัวเอง และ การประชาสัมพันธ&สินค>าและการอัพเดทข>อมูลอยCางสมC�าเสมอ มี ความสําคัญ
เปBนอันดับสอง สุดท>ายคือการได>อCานความคิดเห็นของผู>อ่ืนจะสCงผลให>ตัดสินใจซื้อสินค>า ผCานเฟซบุ�ก 
ผลดังกลCาว สอดคล>องกับแนวคิดของชิฟแมนและคานุค (Schifiman & Kanuk, 1987, p. 567 อ>าง
ในศิรินทร& ซึ่งสุนทร, 2542, หน>า 38) ท่ีอธิบายวCาปsจจัยภายนอก (External Influences) ซึ่งก็คือ
ข>อมูลเก่ียวกับสินค>าน้ัน ๆ ท่ีเก่ียวข>องกับคCานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งสิ่ง เหลCาน้ีจะเกิดจาก
ปsจจัยทางด>านการตลาด คือกิจกรรมท่ีเกิดจากสCวนผสมทางการตลาด ท่ีบริษัท ต>องการสร>างการรับรู>
ให>กับผู>บริโภคและชักจูงให>ผู>บริโภคซื้อ เชCน การรับประกันคุณภาพสินค>า การ ประชาสัมพันธ& 
นโยบายทางด>านราคา และการเลือกชCองทางการจัดจําหนCายไปยังผู>บริโภคเปBน องค&ประกอบหน่ึงของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู>บริโภค และยังสอดคล>องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน& และคณะ 
(2546, หน>า 219) ท่ีมีการทําแบบจําลองของกระบวนการตัดสินใจของผู>บริโภค เปBนข้ันตอนดังน้ี 
กCอนท่ีผู>บริโภคจะตัดสินใจซื้อต>องผCานกระบวนการการรับรู>ปsญหารู>ความจําเปBนและ ความต>องการ 
หลังจากน้ันก็จะเปBนการค>นหาข>อมูล นํามาประเมิน และสCงผลให>เกิดการตัดสินใจ และยังสดคล>องกับ
งานวิจัยธัญญพัสส& เกตุประดิษฐ& (2554) ทําการวิจัยเร่ือง ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการ ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค>าทางอินเทอร&เน็ตของผู>หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางให>
ความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับสCวนประสมทางการตลาดด>านสินค>ากับสินค>าตรงกับ ความต>องการด>าน
ราคากับราคาสินค>ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด>านสถานท่ีจัดจําหนCายกับความ สะดวกในการ
สั่งซื้อสินค>า ด>านสCงเสริมการตลาดกับการรับข>อมูลขCาวสารท่ีทันสมัยทางไปรษณีย& อิเล็กทรอนิกส& จึง
สรุปได>วCา การตัดสินใจ เกิดจากการเลือกและเปรียบเทียบสิ่งท่ีต>องการจาก ทางเลือกมากมายโดย
นํามาพิจารณาด>วยเหตุผลและผCานหลายๆข้ันตอนกCอนการตัดสินใจเพ่ือให>ได>สิ่ง ท่ีจะทําให>บรรลุ
วัตถุประสงค& 
 
ข อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. เลือกกลุCมตัวอยCางอ่ืนๆท่ีมีความแตกตCางจากการศึกษาในคร้ังน้ี เชCนการเลือกศึกษา 
ประชากรในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือจะได>เห็นวCาผลการศึกษาเปBนอยCางไร เหมือนหรือมีความ
แตกตCางกัน อยCางไร 

2. ควรศึกษาปsจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีผู>วิจัยได>ทําการศึกษา เพ่ือให>งานวิจัย 
กว>างขวางและสมบูรณ&มากข้ึน 
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ�ทางอินเตอร�เน็ตของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Internet product buying behavior of consumers in Bangkok 
 

ทิพย&ลาวัลย& แก>วนิล และเพชราภรณ& วงค&หลวง 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

        การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของ
ผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาลักษณะด>านประชากรศาสตร&ของผู>บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ&
ทางอินเตอร&เน็ตเพ่ือหาความสัมพันธ&ของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตกับลักษณะด>าน
ประชากรศาสตร& 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล คือแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข>อมูลโดยใช>วิธีการ
สอบถามกลุCมตัวอยCางท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต ตามร>านท่ีให>บริการอินเตอร&เน็ต 
ตามห>างสรรพสินค>าตCางๆท่ัวไป จํานวน 400 คนโดยทําการสุCมตัวอยCางตามสะดวกและวิเคราะห&
ข>อมูลโดยใช>โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร&  

ผลการศึกษาพบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศชายคิดเปBนร>อยละ 59.5 เปBนเพศ
หญิงร>อยละ40.5 อายุระหวCาง 20 – 29 ปOคิดเปBนร>อยละ 51.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปBน
ร>อยละ 37 อาชีพลูกจ>างหรือพนักงานบริษัทคิดเปBนร>อยละ 46.8 รายได>ของครอบครัวตCอเดือนน>อย
กวCา 15,000 บาทคิดเปBนร>อยละ34.5 ในสCวนพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตพบวCามี
ความคิดเห็นวCาอินเตอร&เน็ตมีความสําคัญมากท่ีสุด เคยใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตน>อย
กวCา 5 คร้ัง  ชCวงเวลาท่ีใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตใช>ชCวงเวลา 18.00–22.00 น. 
ระยะเวลาในการใช>พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตประมาณ 1–2 ช่ัวโมง โดยมีเพ่ือนเปBนผู>ท่ี
ชักชวนให>ใช>บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต สถานท่ีใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ& เปBนท่ีทํางาน
โอกาสท่ีใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตเม่ือผลิตภัณฑ&มีการพัฒนามากข้ึน ใช>อินเตอร&เน็ตเข>า
ไปใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&เคร่ืองใช>ไฟฟ}ามากท่ีสุด เว็บไซด&ท่ีเข>าไปใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทาง
อินเตอร&เน็ตสCวนใหญCใช>เว็บไซด&ของ THAIAMAZON สาเหตุท่ีใช>เว็บไซด& น้ีเข>าไปใช>บริการซื้อ
ผลิตภัณฑ&เพราะมีข>อมูลในผลิตภัณฑ&น้ันมาก ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&ทาง
อินเตอร&เน็ตเห็นวCาสะดวกสบายมากเน่ืองจากผู>บริโภคไมCต>องออกไปหาซื้อเองท่ีร>านค>า ความรวดเร็ว
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเห็นวCามีความรวดเร็วมาก ราคาสินค>าโดยเฉลี่ยตCอ
การซื้อหน่ึงคร้ังไมCเกิน 5,000 บาท ความเหมาะสมของระบบการชําระเงินในการซื้อผลิตภัณฑ&ทาง
อินเตอร&เน็ตเห็นวCาเหมาะสมดีแล>ว ความสมบูรณ&ของสภาพสินค>าเม่ือถึงมือผู>บริโภคแล>วอยูCในสภาพท่ี
สมบูรณ& และความคิดเห็นท่ีจะใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตในอนาคตสCวนใหญCคิดวCาจะซื้อ 
อีกตCอไป 
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ผลการทดสอบสมมติฐานโดยสCวนใหญCสอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว> มีเพียงสมมติฐานท่ี 1 
เพศมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต ท่ีสCวนใหญCไมCสอดคล>องกับ
สมมติฐาน 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the Internet product buying 
behavior of consumers in Bangkok. Study demographic characteristics of consumers 
who purchase products via the internet. In order to find the relationship of buying 
behavior on the internet and demographic characteristics. The tools used for data 
collection are questionnaires.Data collection by using questionnaires for sample 
groups that used to buy products on the internet. According to the shop that 
provides internet service In general department stores. General, 400 people by 
convenient sampling and data analysis using computer program 
  Major Findings 
 The sample is male. More than female. Most of them are between 20 - 29 
years old. Most educational level bachelor's degree, most have a career, employee 
or company employee. Most family income per month is less than 15,000 
baht.Internet shopping is the most important ,buy internet products less than 5 
times. The period of using is from 18.01 - 00.00 hrs , consider buying products on the 
internet for about 1-2 hours. There are friends who persuade to use the service or 
buy products on the internet. The place to use the product purchase service is the 
work place. Use the internet to use the service to buy the most electrical products. 
The website that is used to purchase internet products mainly uses THAIAMAZON's 
website. he reason for using this website is to use the service to buy products 
because there is much information in that product. Buying products on the internet 
saw that it was very convenient, the average product price per purchase is not more 
than 5,000 baht, the appropriateness of the payment system for purchasing products 
on the internet is considered appropriate, most of them think they will buy anymore, 
most hypothesis testing results correspond to the hypothesis set, there is only one 
hypothesis that sex is related to the behavior of buying products online, that most 
are not consistent with the hypothesis. 
Keywords: Buying behavior 
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บทนํา 
 ในปsจจุบันน้ีการดํารงชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทุกคนต>อง
ทํางานแขCงกับเวลาและต>องการความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน สาเหตุน้ันอาจมาจากมีการนําเทคโนโลยี
มาใช>ในชีวิตประจําวันมากข้ึน ซึ่งเปBนการทําให>เกิดความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วท้ังยัง
ประหยัดเวลาในการทํางานและการติดตCอสื่อสารซึ่งเปBนหน่ึงในเทคโนโลยีอันทันสมัยได>แกC เคร่ือง
คอมพิวเตอร& ( computer )โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร&ได>กลายเปBนเทคโนโลยีท่ีเปBนสCวนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวันของทุกครอบครัว ไปแล>วและเน่ืองจากในปsจจุบันคอมพิวเตอร&ได>เข>ามามีบทบาทอยูCใน
ทุกวงการและทุกสาขาอาชีพท้ังในประเทศตCางๆ ท่ีกําลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแล>วได>พยายาม
หามาตรการกําหนดให>ทุกคนต>องมีความรู>ด>านคอมพิวเตอร&เปBนพ้ืนฐานกCอน(นันทวัน มูลรินทร&:2545) 
ซึ่งความสามารถของคอมพิวเตอร&น้ันมีมากมาย เชCน การทํารายงาน การเขียนโปรแกรมอันทันสมัย
ให>แกCบริษัทเอาไว>ใช>ในการดําเนินธุรกิจและท่ีสําคัญคือ การใช>เปBนแหลCงค>นคว>าหาข>อมูล หรือ
แม>กระท่ังการทําการติดตCอธุรกิจหรือพูดคุยกัน ซึ่งสามารถติดตCอกันได>ท่ัวโลกและทุกเวลาโดยการทํา
ธุรกิจแบบน้ีเราเรียกวCาการติดตCอสื่อสารผCานอินเตอร&เน็ต(Internet)ในปsจจุบันคนสCวนมากรู>จักและให>
ความนิยมในการเข>ามาทดลองใช> Internet กันมากมายและมีการเข>าไปเย่ียมชมเว็บไซต&ท่ีมีการ
ออกแบบสร>างข้ึนมาอยCางมากมายซึ่งแตCละเว็บไซต&ได>รับความนิยมมากน>อยตCางกันออกไปข้ึนอยูCกับ
รูปแบบ ความต>องการใช>ของผู>ใช>บริการ ซึ่งบางคนท่ีเข>าไปเย่ียมชมเว็บไซต&อาจจะมีการสั่งซื้อสินค>า
หรือบริการจากบริษัทหรือตัวบุคคลท่ีเข>าไปสร>างโฮมเพจเพ่ือขายสินค>าทางอินเตอร&เน็ตก็ได>การใช>
บริการซื้อสินค>าทางอินเตอร&เน็ต เปBนรูปแบบท่ีครบเคร่ืองเร่ืองการสื่อสารทางการตลาด( Integrated 
marketing communications หรือ IMC)หมายถึง กระบวนการใน การพัฒนาแผนงานการสื่อสาร
ทางการตลาดท่ีต>องการใช>การสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุCมเป}าหมายอยCางตCอเน่ือง 
เป}าหมายของ IMC คือการมุCงสร>างพฤติกรรมของกลุCมเป}าหมายให>สอดคล>องกับความต>องการของ
ตลาด (เสรี วงศ&มณฑา: 2553) การติดตCอซื้อขายสินค>าทางอินเตอร&เน็ต(E - Commerce)ก็เปBนสCวน
หน่ึงของบริการทางอินเตอร&เน็ต ซึ่งเปBนการทําธุรกิจการค>าบนระบบเครือขCายอินเตอร&เน็ต โดยท่ีมี
กิจกรรมตCางๆ ท้ังทางด>านการผลิต การกระจายสินค>า การตลาด การจัดจําหนCาย การบริการลูกค>า 
ระบบการชําระเงิน กระบวนการขนสCงยังจะรวมไปถึงแงCมุมอ่ืนๆ อีกมากมาย ในขณะน้ีเครือขCายทาง
อินเตอร&เน็ตได>รับความนิยมเปBนท่ีแพรCหลายทําให>การติดตCอระหวCางธุรกิจพัฒนาไปอยCางรวดเร็วและมี
การใช>งานกันอยCางกว>างขวาง อินเตอร&เน็ตทําให> บุคคลท่ัวไป บริษัทขนาดเล็ก สามารถขายสินค>าบน
เครือขCายทางอินเตอร&เน็ตได>โดยมีโอกาสเทียบเทCากับบริษัทขนาดใหญC เปBนการลดต>นทุนในการทํา
การค>าได>เปBนอยCางมาก(ดีไอดี อินเตอร&เนช่ันแนล :2543)จากเหตุผลดังกลCาวข>างต>นทําให>ผู>วิจัยมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
นําข>อมูลท่ีได>จากการวิจัยมาเปBนแนวทางสําหรับการพัฒนาสินค>าและบริการทางอินเตอร&เน็ต ได>อยCาง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตCอไป 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะด>านประชากรศาสตร&ของกลุCมตัวอยCางท่ีซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อของกลุCมตัวอยCางท่ีซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต 
 3. เพ่ือหาความสัมพันธ&ระหวCางพฤติกรรมผู>บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตกับลักษณะ
ด>านประชากรศาสตร& 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                       ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที
 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปsจจัยด>านประชากรศาสตร&ของผู>บริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตมีความสัมพันธ&
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
การดําเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง  

 ประชากรและกลุCมตัวอยCางท่ีศึกษาได>แกC ผู>บริโภคท่ีเคยเข>าไปเย่ียมชมและซื้อผลิตภัณฑ&
ทางอินเตอร&เน็ตมา แล>วและอาศัยอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู>ทําการวิจัยได>ไปสํารวจกลุCม
ผู>บริโภค ณ สถานท่ีดังน้ีคือ ห>างสรรพสินค>า, ร>านให>บริการอินเตอร&เน็ต โดยใช>การสอบถามแบบ
เผชิญหน>าซึ่งคําถามแรกท่ีใช>คือ คุณเคยซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต จํานวน 400 คนโดยการสุCม
อยCางเจาะจง (Specify sampling) การกําหนดขนาดกลุCมตัวอยCางโดยใช>สูตรคํานวณในกรณีท่ีไมC
ทราบขนาดประชากร 
 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภคที(เคยซื $อผลติภณัฑ์ทาง
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 
 

พฤตกิรรมการซื $อ

ผลติภณัฑ์ทาง

อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
 ลักษณะด านประชากรศาสตร� หมายถึงปsจจัยตCางๆ ท่ี เปBนหลักเกณฑ&ในการบCงบอกถึง

ลักษณะทางประชากรท่ีอยูCในตัวบุคคลน้ันๆ ได>แกC เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได> 
 ผู บริโภค หมายถึง ผู>ที่เคยซื้อขายผลิตภัณฑ&ผCานชCองทางอินเตอร&เน็ต 
อินเตอร�เน็ต หมายถึงชCองทางการติดตCอสื่อสารทางคอมพิวเตอร& 
ผลิตภัณฑ� หมายถึงสินค>าและบริการท่ีโฆษณาชCองทาง ทางอินเตอร&เน็ตท่ีสามารถสั่งซื้อได> 
พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึงพฤติกรรมท่ีผู>บริโภคทําการค>นหา การซื้อ การใช> การประเมินผล

การใช>สอยผลิตภัณฑ&และการบริการ ซึ่งคาดวCาจะตอบสนองความต>องการของเขา 
 เว็บไซต� หมายถึง ท่ีเก็บข>อมูล หรือ เอกสารอินเตอร&เน็ตท้ังหมดท่ีใช>อินเตอร&เน็ตแอดเดรส 

เดียวกัน 
 
สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะห&ข>อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวCาสCวนใหญCเปBนเพศชาย คิด
เปBนร>อยละ 59.5 เปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 40.5 สCวนใหญCมีอายุระหวCาง 20 – 29 ปO คิดเปBนร>อย
ละ 51.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 37.0 เปBนลูกจ>างหรือพนักงานบริษัท คิดเปBน
ร>อยละ 46.8 มีรายได>น>อยกวCา 15,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 34.5  

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของผู>ตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 
ความสําคัญของอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCมีความคิดเห็นวCามีความสําคัญมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 

41.3 เคยใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเคยใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต
น>อยกวCา 5 คร้ัง คิดเปBนร>อยละ 55.0 ชCวงเวลาท่ีใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCใช>
บริการชCวงเวลา 18.00 – 22.00 น. คิดเปBนร>อยละ 43.5 ระยะเวลาในการใช>บริการหรือพิจารณาซื้อ
ผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCใช>เวลา 1 – 2 ช่ัวโมง คิดเปBนร>อยละ 51.8 ผู>ท่ีชักชวนให>ใช>บริการ
หรือซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเปBนเพ่ือน คิดเปBนร>อยละ 36.5 สถานท่ีใช>บริการซื้อ
ผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเปBนท่ีทํางานคิดเปBนร>อยละ 45.5โอกาสท่ีใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&
ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเม่ือผลิตภัณฑ&มีการพัฒนามากข้ึน คิดเปBนร>อยละ 43.0 ใช>อินเตอร&เน็ตเข>า
ไปใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&สCวนใหญCเปBนเคร่ืองไฟฟ}า คิดเปBนร>อยละ 37.0 

เว็บไซด& ท่ี เข> าไปใช>บ ริการซื้ อผลิตภัณฑ&ทางอิน เตอร& เน็ตสC วนใหญC ใช> เว็บ ไซด&ของ 
THAIAMAZON คิดเปBนร>อยละ 30.5 

สาเหตุท่ีใช>เว็บไซด&เข>าไปใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&สCวนใหญCเพราะมีข>อมูลในผลิตภัณฑ&น้ันมาก 
คิดเปBนร>อยละ 38.8 ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเห็นวCา
สะดวกสบายมาก คิดเปBนร>อยละ 45.0ความรวดเร็วในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตสCวน
ใหญCเห็นวCามีความรวดเร็วมาก คิดเปBนร>อยละ 43.3 ราคาสินค>าโดยเฉลี่ยตCอการซื้อหน่ึงคร้ังสCวนใหญC
ไมCเกิน 5,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 48.8ความเหมาะสมของระบบการชําระเงินในการซื้อผลิตภัณฑ&
ทางอินเตอร&เน็ตสCวนใหญCเห็นวCาเหมาะสม คิดเปBนร>อยละ 47.3 ความสมบูรณ&ของสภาพสินค>าเม่ือถึง
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มือสCวนใหญCอยูCในสภาพท่ีสมบูรณ& คิดเปBนร>อยละ 44.8 ความคิดเห็นท่ีจะใช>บริการซื้อผลิตภัณฑ&ทาง
อินเตอร&เน็ตตCอไปสCวนใหญCคิดวCาจะซื้อคิดเปBนร>อยละ 89.0 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยสCวนใหญCสอดคล>องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว>มีเพียงสมมติฐานท่ี 1 
เพศมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของผู>บริโภคท่ีสCวนใหญCไมC
สอดคล>องกับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล  

ผลการศึกษาพบวCา ลักษณะทางประชากรศาสตร&มีผลตCอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทาง
อินเตอร&เน็ต เน่ืองจากการซื้อสินค>าผCานเครือขCายออนไลน&น้ันไมCได>จํากัดกลุCมลูกค>าเป}าหมาย จึง ทําให>
กลุCมบุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อสินค>าผCานอินเทอร&เน็ตได> ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ กนก นาฏ 
สงCาเนตร (2541) ท่ีได>ทําการศึกษาเร่ือง“การเป�ดรับขCาวสารท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อเคร่ือง 
สําอางในระบบขายตรง” พบวCา 1) ลักษณะทางประชากร ได>แกCอายุระดับการศึกษาและรายได>ไมCมี 
ความสัมพันธ&กับการตัดสินใจซื้อ 2) ผลการศึกษาพบวCา พฤติกรรมการใช>อินเทอร&เน็ตสCงผลตCอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ต เน่ืองจากการใช>อินเทอร&เน็ตจะเปBนโอกาสในการรับรู>
ข>อมูลผCานการสอสารของผู>จําหนCาย ของผลิตภัณฑ&ซึ่งผู>ใช>อินเทอร&เน็ตสามารถใช>ชCองทางดังกลCาวใน
การค>นหาข>อมูลของสินค>าเพ่ือ ตอบสนองความต>องการของตนเอง ดังท่ี ธีรพันธ& โลCห&ทองคํา (2544) 
ได>กลCาวไว>วCา เม่ือผู>บริโภครับรู> ปsญหาของตนแล>ว จะพยายามหาข>อมูลเพ่ือแก>ปsญหาของตนเองจาก
แหลCงตCาง ๆ ซึ่งการค>นหาข>อมูลจาก เว็บไซต& โดยสCวนใหญCจะเปBนข>อมูลจากแหลCงบุคคล (Personal 
Sources) ได>แกCการบอกเลCาจาก ผู>มีประสบการณ&จากเพ่ือนท่ีเปBนสมาชิกในสื่อออนไลน& รวมท้ัง
แหลCงข>อมูลจากแหลCงธุรกิจ (Commercial Sources) ได>แกCการโฆษณาประชาสัมพันธ&จากผู>จัด
จําหนCายผลิตภัณฑ&หรือบริการน้ัน ๆ ท่ีเปBนเจ>าของ เว็บไซต&ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร& 
ชอบดํารงธรรม (2553) ท่ีได>ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือขCายสังคม
ออนไลน&ท่ีมีผลตCอตนเองเคยใช>อยูCผCานเว็บไซต&เฟซบุ�ค นอกจากน้ี การสื่อสารเก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ&ตCางๆผCานเว็บไซต&น้ันมีแหลCงของขCาวสารเปBนจํานวนมาก ทําให>ผู>บริโภคสามารถค>นหาข>อมูล 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อได>งCายข้ึน ดังท่ี Fiske และ Hartley (1994) ได>กลCาวไว>วCา การสื่อสาร 
สามารถทําให>เกิดการเปลี่ยนแปลงอยCางมากตCอสCงท่ีผู>บริโภคยังไมCคุ>นเคย ยังไมCยึดม่ัน หรือเร่ือง องน้ัน 
ๆ ยังไมCฝsงแนCนในระบบคCานิยมของผู>บริโภค และผลการศึกษาพบวCา ความสําคัญของปsจจัยด>านรา
คามีผลตCอพฤติกรรมการซื้อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากราคาเปBนตัวกําหนดกําลังหรือ ความสามารถในการซื้อสินค>า และแสดงถึง
เหมาะสมของขนาด/ ปริมาณ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ&กับ ราคาวCามีความเหมาะสมกันหรือไมCอยCางไร 
การแสดงราคาท่ีชัดเจนของผลิตภัณฑ&รวมท้ังคCาจัดสCงท่ี เหมาะสม ท้ังน้ีเปBนกลุCมนักศึกษาโดยสCวนใหญC
จะเปBนผู>ท่ีมีรายได>น>อย ดังน้ันจึงต>องคํานึงราคาของ ผลิตภัณฑ&กCอนท่ี จะทําการตัดสินใจซื้อ ดังท่ี ธีร
พันธ& โลCทองคํา (2544) ได>กลCาวไว>วCา การซื้อสินค>า (Purchase Action) ในข้ันน้ีผู>บริโภคจะทําการ
ตัดสินใจซื้อสินค>าตามท่ี ตนเองต>องการ และได>ประเมิน ทางเลือกไว>โดยผู>บริโภคจะต>องทําการ
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ตัดสินใจวCา ถ>าเขาซื้อสินค>าน้ันแล>ว สินค>าน้ันจะบําบัดความ ต>องการและความพึงพอใจให>กับตัวเขา
ได>หรือไมCกระบวนการซื้อจะโยงไปสูCข้ันตอนการตัดสินใจเลือก ผลิตภัณฑ&ตราย่ีห>อ ราคา ร>านค>าท่ี จะ
ซื้อ ปริมาณสินค>าท่ีจะซื้อเปBนต>น ซึ่งผลการวิจัยดังกลCาวสอดคล>อง กับงานวิจัยของ กนกนาฏ สงCา
เนตร (2541) ซึ่งได>ทําการศึกษาเร่ือง “การเป�ดรับขCาวสารท่ีมีอิทธิพลตCอ การตัดสินใจซอเคร่ืองสําอาง
ในระบบขายตรง” ท่ีพบวCา ปsจจัยทางด>านการตลาดได>แกC ราคา มีความ สัมพันธ&กับการตัดสินใจซื้อ 
จากผลการศึกษาพบวCา ความสําคัญของปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCายมีผลตCอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากชCองทางการจัด จําหนCาย
ผCานเว็บไซต& น้ัน เปBนชCองทางการจัดจําหนCายท่ีผู>บริโภคสามารถทําการค>นหาข>อมูลเลือก ดู
รายละเอียดของผลิตภัณฑ&ศึกษาวิธีการใช>หรือสอบถามข>อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ&ได>งCายและ 
สะดวกเปBนอยCางย่ิง โดยสามารถสื่อสารได>โดยตรงกับผู>จัดจําหนCายและสามารถสื่อสารได>ตลอดเวลา 
จึงสร>างความสะดวกสบาย และสร>างความพึงพอใจประกอบการตัดสินใจซื้อสินค>าได>งCายข้ึน ดังท่ี 
Lamb และคณะ (2000) รวมถึง Belch และ Belch (2001) ได>กลCาวไว>วCา การตัดสินใจซื้อและ ใช>
สินค>า และ เปBนกระบวนการเก่ียวกับ กิจกรรมตCาง ๆ ของคน โดยเร่ิมต้ังแตCการค>นหา การเลือก การ
ซื้อ การใช>การประเมินคCา และเกิดการซื้อผลิตภัณฑ&หรือบริการน้ัน ๆ เพ่ือสนองตCอความต>องการ และ
ความปรารถนา ความสําคัญของปsจจัยด>านการสCงเสริมการขายมีผลตCอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ&
ทางอินเตอร&เน็ตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากการจัดกิจกรรม สCงเสริมการขาย จะ
เปBนการสร>างทางเลือกในการตัดสินใจให>แกCผู>บริโภค ไมCวCาจะเปBนความหลากหลาย ของโปรโมช่ัน 
การจัดกิจกรรมรับรางวัล รวมท้ังการให>คําแนะนํา/ ปรึกษาเก่ียวกับปsญหาและข>อสงสัย ตCาง ๆ 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ&ซึ่งจะทําให>ผู>บริโภคเกิดการตัดสินใจท่ีงCายย่ิงข้ึน ดังท่ี ธีรพันธ& โลหCทองคํา (2544) 
ได>กลCาวไว>วCา ผู>บริโภคจะนําข>อมูลขาวสารทท่ีได>รับจากเว็บไซต&เฟซบุ�คมาประกอบการตัดสินใจ ใน
การประเมินทางเลือก ซึ่งอาจจะข้ึนอยูCกับตัวผู>บริโภคเอง และสถานการณ&รอบข>าง หรือท้ังสองอยCาง 
ประกอบกันซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ กนกนาฏ สงCาเนตร (2541) ท่ีได>ทําการศึกษาเร่ือง อง“การ
เป�ดรับ ขCาวสารท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางในระบบขายตรง” พบวCาปsจจัยทางด>าน
การตลาด ได>แกCการสCงเสริมการขาย มีความสัมพันธ&กับการตัดสินใจซื้อ 
 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะเพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเว็บไซต�ทางอินเตอร�เน็ตให มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 ผู>บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตโดยสCวนใหญCเห็นวCาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ&ทาง
อินเตอร&เน็ตมีข>อมูลของผลิตภัณฑ&มากและมีผลิตภัณฑ&ท่ีหลากหลายให>เลือกซื้อ ดังน้ันผู>ขายหรือผู>
ให>บริการขายสินค>าทางอินเตอร&เน็ตจึงควรมีการเพ่ิมข>อมูลของผลิตภัณฑ&และเพ่ิมผลิตภัณฑ&ให>มีมาก
หลากหลายเพ่ือให>ผู>บริโภคได>เลือกซื้อโดยพยายามอัพเดทข>อมูลให>ทันสมัยและเปBนปsจจุบันตลอดเวลา 
เน่ืองจากการขายทางอินเตอร&เน็ตน้ันผู>ซื้อสามารถเข>าเย่ียมชมสินค>าและเลือกซื้อได>ตลอดเวลา อีกท้ัง
ยังจะต>องจัดทําเว็บไซด&ให>เปBนท่ีนCาสนใจดึงดูดให>ผู>บริโภคเข>าเย่ียมชมรายการสินค>าและเลือกซื้อใน



282 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ท่ีสุดจะเห็นได>วCาปsจจุบันชCองทางการจัดจําหนCายทางอินเตอร&เน็ตเปBนชCองทางท่ีมีคCาใช>จCายน>อยมาก
แตCให>ผลของการประชาสัมพันธ&โฆษณาท่ีให>ผลเกินคุ>ม ผู>ขายจึงได>ให>ความสนใจในชCองทางการจัด
จําหนCายทางอินเตอร&เน็ตกันอยCางแพรCหลาย ซึ่งผู>บริโภคโดยสCวนใหญCก็เห็นวCาเปBนชCองทางการซื้อท่ี
สะดวกสบาย ไมCวCาจะเปBนการชําระเงินหรือวCาการได>รับสินค>าจากผู>ขาย และเม่ือได>ซื้อสินค>าไปแล>วยัง
เห็นวCาจะซื้อในคร้ังตCอไปอีก  
 ข อเสนอแนะในการศึกษาเพิม่เติม 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เปBนการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเทCาน้ันหากมีโอกาส
ควรจะมีการศึกษาในเขตจังหวัดอ่ืนๆ ด>วยเพ่ือเปรียบเทียบในความเหมือนหรือแตกตCางของพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตซึ่งข>อมูลท่ีได>เพ่ิมเติมน้ีนCาจะเปBนประโยชน&ท่ีจะได>เข>าใจในพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ&ทางอินเตอร&เน็ตอันนําไปสูCการวางแผนงานกิจกรรมการตลาดให>สอดคล>องกับสภาพ
ความเปBนจริงท่ีใกล>เคียงกันมากข้ึน 
 
บรรณานุกรม 
กนก นาฏ สงCาเนตร (2541) การเป�ดรับข�าวสารท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางใน

ระบบขายตรง. วิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย. 
ดีไอดี อินเตอร&เนช่ันเนล .(2543) E- Commerce. พิมพ&คร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ: บริษัทดีไอดีอินเตอร&

เนช่ันเนล จํากัด. 
ธีรพันธ& โลCห&ทองคํา. (2544). กลยุทธ�สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ: พิมพ&ลักษณ&. 
นันทวัน มูลรินทร&. 2545. รายงานการวิจัยเร่ืองการพฤติกรรมการซ้ือสินค าผ�านเว็บไซต�ของ

ผู ใช บริการเว็บไซต� Tarad.com. เชียงใหมC: ภาควิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแมCโจ> 
นุชจรินทร& ชอบดํารงธรรม. (2553). อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข�ายสงคมออนไลน�ท่ีมีผลต�อ

กระบวน การตอบสนองของผู บริโภค. วิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. 

เสรี วงษ&มณฑา.(2553) ครบเคร่ืองการสื่อสารการตลาด. พิมพ&คร้ังท่ี 3 .กรุงเทพฯ: บริษัทวิสิทธ์ิ
พัฒนา จํากัด. 

Belch, G. E., & Belch, M. A. (2001). Advertising and promotion: An integrated 
marketing communications perspective (4th ed.). Irwin: McGraw-Hill.  

Fiske, J., & Hartley, J. (1994). Key concepts in communication and cultureal 
studies. (2nd ed.). London:  

Routledge. Kotle, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. (9th ed.). New 
Jersey: Prentice-Hall.  

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C.(2000). Marketing. United States: South – 
Western College. 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
283 

 

ปSจจัยท่ีส�งผลต�อความพงึพอใจในการใช บริการ Mobile Banking ในเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Mobile Banking's Customer Satisfaction นf 
Taweewattana Bangkok. 

 
ปองพล วงศ&วิศิษฐ& 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

 
บทคัดย�อ 

 จากการแขCงขันท่ีรุนแรงภายในอุตสาหกรรมธนาคารท่ีทุกรายตCางพยายามรักษาฐานลูกค>า
เดิมและเรCงขยายฐานลูกค>าใหมC ดังน้ัน ธนาคารจึงมีการคิดค>นผลิตภัณฑ&ทางการเงินและ การ
ให>บริการท่ีสามารถตอบสนองความต>องการและสร>างความพึงพอใจของลูกค>าให>ได>มากท่ีสุด เพ่ือ 
ดึงดูดให>ลูกค>าใช>บริการกับธนาคาร สําหรับการบริการของธนาคารท่ีนCาจับตามองในชCวง 1-2 ปOมาน้ี 
คือ Mobile Banking โดยจํานวนบัญชีลูกค>าท่ีใช>บริการ Mobile Banking ในปO 2557 เติบโตสูงถึง 
435% โดยการเติบโตดังกลCาวไมCได>เติบโตเพียงแคCจํานวนบัญชีลูกค>าเทCาน้ัน แตCเม่ือพิจารณาจาก 
ปริมาณรายการและมูลคCารายการท้ังหมดก็เติบโตสูงข้ึนเชCนกัน ดังน้ัน Mobile Banking จึงมีความ 
จําเปBนท่ีจะต>องปรับปรุงการบริการอยCางตCอเน่ือง เพ่ือให>สามารถรองรับจํานวนผู>ใช>บริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
และคาดวCาจะสูงข้ึนตCอไปอีกในอนาคต ซึ่งการปรับปรุงการบริการท่ีตรงจุดจะนําไปสูCความพึงพอใจ 
ของผู>ใช>บริการได>มากท่ีสุด งานศึกษาน้ี 
 วัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาวCา ปsจจัยใดท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile 
Banking ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร โดยใช>ปsจจัยด>านประชากรศาสตร& ประกอบด>วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได> ปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาด ประกอบด>วย 
ผลิตภัณฑ& ราคา ชCองทางการจัดจําหนCาย และการสCงเสริมการตลาด และปsจจัยด>านความปลอดภัย 
และการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด>วย ความปลอดภัย การรับรู>ถึงประโยชน&ของการใช>งาน และ 
การรับรู>ถึงความงCายของการใช>งาน เปBนตัวแปรอิสระในการศึกษา เพ่ือให>ธนาคารได>ทราบถึงปsจจัย 
หรือความต>องการท่ีแท>จริงของผู>ใช>บริการท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking 
และนําผลของการศึกษามาประยุกต&ใช>หรือเปBนข>อมูลในการแก>ไขปsญหา ปรับปรุง และพัฒนาการ 
ให>บริการให>ดี ย่ิงข้ึนตCอไปในอนาคต สําหรับปsจจัยด>านประชากรศาสตร& ผลการศึกษาพบวCา 
ผู>ใช>บริการท่ีมีความแตกตCางกันใน ด>านรายได>เฉลี่ยตCอเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใช>บริการ 
Mobile Banking ท่ีแตกตCางกัน โดย กลุCมตัวอยCางท่ีมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCาหรือเทCากับ 
15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจในการ ใช>บริการ Mobile Banking สูงท่ีสุด 
 สําหรับปsจจัยด>านสCวนประสมทางการตลาดและปsจจัยด>านความปลอดภัยและการ ยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวCา ปsจจัยท่ีสCงตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking โดย
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เรียงตามลําดับจากมากไปน>อย ได>แกC ปsจจัยด>านการอํานวยความสะดวก ปsจจัยการรับรู>ถึง ประโยชน&
และความงCายของการใช>งาน และปsจจัยด>านความปลอดภัย ตามลําดับ 
คําสําคัญ: Mobile Banking 
 

Abstract 
 Factors affecting mobile banking's customer satisfaction may be studied by 
demographic factors; product, price, place, and promotion (the 4Ps); safety and 
acceptance of technology. Demographic factors include gender, age, education, 
occupation, and income. The dependent variable is mobile banking's customer 
satisfaction. 
 Results indicated that different income levels results in different mobile 
banking's customer satisfaction. Customers who are with a monthly income of at 
least 15,000 THB show the most mobile banking's satisfaction. And factors affecting 
mobile banking's customer satisfaction are convenience, perceived usefulness and 
ease of use, and safety. 
Keywords: Mobile Banking 
 
บทนํา 

จากการแขCงขันท่ีรุนแรงภายในอุตสาหกรรมธนาคารท่ีทุกรายตCางพยายามรักษาฐาน ลูกค>า
เดิมและเรCงขยายฐานลูกค>าใหมC เพ่ือนําไปตCอยอดในธุรกิจให>ได>มากท่ีสุดน้ัน เปBนเร่ืองท่ีธนาคาร ให>
ความสําคัญ ดังน้ัน ธนาคารจึงมีการคิดค>นผลิตภัณฑ&ทางการเงินและการให>บริการท่ีสามารถ 
ตอบสนองความต>องการและสร>างความพึงพอใจของลูกค>าให>ได>มากท่ีสุด เพ่ือดึงให>ลูกค>าใช>บริการกับ 
ธนาคาร สําหรับการบริการของธนาคารท่ีนCาจับตามองในชCวง 1-2 ปOมาน้ี คือ Mobile Banking 

Mobile Banking คือ การทําธุรกรรมทางการเงินผCานธนาคารทางโทรศัพท&เคลื่อนท่ี ซึ่ง มี
การให>บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย เชCน การโอนเงินท้ังภายในธนาคารและระหวCางธนาคาร การ 
ตรวจสอบยอดบัญชี และการทําธุรกรรมชําระเงินและชําระใบแจ>งหน้ี เปBนต>น 

สําหรับการเติบโตของจํานวนบัญชีลูกค>าท่ีใช>บริการ Mobile Banking ในปO 2557 เติบโต 
43.59% จาก 1.16 ล>านคน เปBน 6.23 ล>านคน Mobile Banking เปBนท่ีนCาสนใจ โดยการเติบโต
ดังกลCาวไมCได>เติบโตเพียงแคCจํานวนบัญชีลูกค>าท่ีใช>บริการ เทCาน้ัน แตCในด>านปริมาณและมูลคCาท้ังหมด
ในการทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking ก็ เติบโตสูงข้ึนด>วยเชCนกัน จากการศึกษาจะ
พบวCา ในด>านของปริมาณรายการในปO 2557 เติบโตสูงข้ึน 91% จาก 57,199 พันรายการ เปBน 
109,350 พันรายการ และในด>านของมูลคCารายการ ท้ังหมดในปO 2557 เติบโตสูงข้ึน 81% จาก 752 
พันล>านบาท เปBน 1,364 พันล>านบาท และเม่ือ พิจารณาจากแนวโน>มการทําธุรกรรมทางการเงินผCาน 
Mobile Banking ในรอบ 5 ปOย>อนหลังน้ัน จะ พบวCา จํานวนบัญชีลูกค>าท่ีใช>บริการ ปริมาณรายการ 
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และมูลคCารายการ มีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ย (CAGR) อยูCท่ี 64.96, 47% และ 65% ตามลําดับ 
ดังน้ัน การปรับปรุงระบบ Mobile Banking เพ่ือให> สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู>ใช>บริการ
ได>มากท่ีสุด จึงเปBนเร่ืองท่ีธนาคารควรให>ความสําคัญ 

สําหรับการบริการทางการเงินผCาน Mobile Banking น้ัน มีประโยชน&ท้ังตCอธนาคาร และ
ลูกค>าของธนาคาร โดยประโยชน&ของ Mobile Banking ตCอธนาคารน้ัน พบวCา Mobile Banking 
ไมCได>ทําให>สาขาของธนาคารหายไป แตCการเพ่ิมข้ึนของสาขาอาจจะมีจํานวนลดน>อยลงและปรับ 
รูปแบบจากเดิมท่ีเน>นการให>บริการฝาก ถอน โอนเงิน และชําระคCาสินค>าและบริการ ซึ่งเปBนงาน 
ปฏิบัติการท่ีพนักงานต>องปฏิบัติเปBนประจําทุกวัน เปลี่ยนเปBนท่ีปรึกษาทางการเงินให>กับลูกค>ามากข้ึน 
โดยการเปBนท่ีปรึกษาทางการเงินให>กับลูกค>ากCอให>เกิดคุณคCา (Value) กับธนาคารได>สูงกวCา เน่ืองจาก 
ธนาคารสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ&ทางการเงินให>กับลูกค>าได>อยCางครบวงจร ไมCวCาจะเปBนเงินฝาก 
สินเช่ือ บัตรเครดิต กองทุน และประกัน เปBนต>น ซึ่งเปBนการเพ่ิมรายได>ดอกเบ้ียรับและคCาธรรมเนียม 
ให>กับธนาคารได> สําหรับประโยชน&ของ Mobile Banking ตCอลูกค>าของธนาคารน้ัน พบวCา Mobile 
Banking เปBนอีกหน่ึงทางเลือกให>กับลูกค>าในการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีสามารถชCวยลดระยะเวลา 
ในการรอคิวท่ีสาขาและระยะเวลาในการเดินทาง อีกท้ังยังเปBนการประหยัดคCาใช>จCายในการเดินทาง 
ของลูกค>าในการมาทําธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขาหรือเคร่ืองอัตโนมัติ (ATM) นอกจากน้ันด>วยความท่ี 
เปBน Mobile Banking ทําให>ผู>ใช>บริการสามารถพกพาโทรศัพท&เคลื่อนท่ีได>สะดวก และสามารถทํา 
ธุรกรรมทางการเงินได>ทุกท่ีและทุกเวลา 

ดังน้ัน การศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ใน เขต
ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร จึงมีประโยชน&และมีความสําคัญ เน่ืองจากผลของการศึกษาสามารถชCวยให> 
ธนาคารสามารถปรับปรุงระบบ Mobile Banking ให>สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค>าให> 
ได>มากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใช>บริการ Mobile Banking ของผู>ใช>บริการในเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางปsจจัยด>านประชากรศาสตร& กับความพึงพอใจในการ ใช>
บริการ Mobile Banking ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางปsจจัยสCวนประสมทางการตลาด (aps) กับความพึง พอใจ
ในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางปsจจัยด>านความปลอดภัยและการยอมรับเทคโนโลยี กับ
ความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐาน 
1. ปsจจัยด>านประชากรศาสตร&ประชากรในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตCอการใช>

บริการ Mobile Banking หรือไมC 
2. ปsยจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานครคืออะไร 
 

กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

ปSจจัยด านประชากรศาสตร� 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได> 

ปSจจัยส�วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) 

• ผลิตภัณฑ& 

• ราคา 

• ชCองทางการจัดจําหนCาย 

• การสCงเสริมการตลาด 

ปSจจัยด านความปลอดภัยและ  
การยอมรับเทคโนโลยี 

• ความปลอดภัย  

• การรับรู>ถึงประโยชน&ของการใช>งาน  

• การรับรู>ถึงความงCายของการใช>งาน 

 

ความพึงพอใจในการใช บริการ 

Mobile Banking ในเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตาม 
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วิธีการดําเนินการศึกษา 
ในการศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตทวี

วัฒนากรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี ข>อมูลท่ีใช>ในการศึกษาได>มาจากการสุCมตัวอยCางแบบบังเอิญ
จากประชาชนสถานท่ีศึกษาท่ีผู>ศึกษาใช>เก็บรวบรวมข>อมูล คือ เขตทวีวัฒนา400 ชุด โดยใช>เคร่ืองมือ
ซึ่งเปBนแบบสัมภาษณ&และแบบสอบถามกับกลุCมตัวอยCาง และใช>วิธีเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ 
krejcice and Morgan 
 
สรุปผลการศึกษาค นคว า 

ผู>ศึกษาได>นําข>อมูลท่ีรวบรวมได>มาประมวลผล และวิเคราะห&คCาทางสถิติตามวัตถุประสงค&
ของการศึกษา โดยแบCงผลการวิเคราะห& ข>อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร&ของผู>ตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข>อมูลการศึกษาในคร้ังน้ี ผู>ศึกษาเลือกแจกแบบสอบถามให>กับกลุCม ผู>ใช>บริการ 
Mobile Banking ท่ีอยูCอาศัย ทํางาน หรือกําลังศึกษาในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร โดย 
ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 2 สัปดาห& ท้ังน้ี ผู>ศึกษา สามารถเก็บรวบรวม
แบบสอบถามได> จํานวน 400 ชุด ซึ่งจากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร&ของกลุCมตัวอยCาง 
สามารถแบCง ออกเปBนเพศชายและเพศหญิง ร>อยละ 41.5 และ 58.5 ของกลุCมตัวอยCาง สCวนใหญCมี
อายุระหวCาง 26-35 ปO ซึ่งคิดเปBนร>อยละ 71.7 ของกลุCมตัวอยCาง ระดับการศึกษาหรือกําลังศึกษาสCวน
ใหญCอยูCใน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทCา ร>อยละ 47.7 ของกลุCมตัวอยCาง โดยอาชีพสCวนใหญCเปBน
พนักงาน บริษัทเอกชน คิดเปBนร>อยละ 56.2 ของกลุCมตัวอยCาง และสCวนใหญCมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือนอยูC
ท่ี 15,001-30,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 40.0 ของกลุCมตัวอยCาง 

เม่ือศึกษาประเภทของการทําธุรกรรมทางการเงินเก่ียวกับพฤติกรรมท่ัวไปในการใช>บริการ 
Mobile Banking สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุCมตัวอยCางท่ีได>จากแบบสอบถาม ดังน้ี ธนาคารท่ีกลุCม
ตัวอยCางใช>บริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย คิดเปBน ร>อยละ 28.9 รองลงมา คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย& คิดเปBนร>อยละ 20.7 และธนาคารกรุงเทพ คิดเปBน ร>อยละ 20.1 ตามลําดับ 
ธนาคารท่ีกลุCมตัวอยCางใช>บริการบCอยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย คิด เปBนร>อยละ 
39.0 รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย& คิดเปBนร>อยละ 22.5 และธนาคารกรุงเทพ คิด เปBนร>อยละ 
20.0 ตามลําดับ ประเภทของการทําธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ โอนเงิน คิดเปBน
ร>อย ละ 33.8 รองลงมา คือ เช็คยอด คิดเปBนร>อยละ 25.0 และชําระคCาสินค>าและบริการ คิดเปBนร>อย
ละ 19.9 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาปsจจัยยCอยท้ัง 22 ปsจจัย พบวCา ปsจจัยอิสระท่ีมีคCาเฉลี่ย ระดับความเห็นสูงสุด 5 
อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปน>อย ได>แกC ปsจจัยด>านชCองทางการจัด จําหนCาย ในเร่ือง Mobile 
Banking ชCวยประหยัดเวลาในการทําธุรกรรมทางการเงิน (คCาเฉลี่ย 4.58 : มากท่ีสุด) ปsจจัยด>านชCอง
ทางการจัดจําหนCาย ในเร่ือง Mobile Banking สามารถเข>าถึงได>ทุกท่ี (คCาเฉลี่ย 4.30 : มากท่ีสุด) 
ปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย ในเร่ือง Mobile Banking สามารถ เข>าถึงได>ทุกเวลา (คCาเฉลี่ย 
4.28 : มากท่ีสุด) ปsจจัยด>านด>านผลิตภัณฑ& ในเร่ืองข>อมูลทางการเงินในMobile Banking มีความถูก
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ต>องและสามารถเช่ือถือได> (คCาเฉลี่ย 4.27 : มากท่ีสุด) และปsจจัยการ รับรู>ถึงความงCายของการใช>งาน 
ในเร่ือง Mobile Banking สามารถใช>งานได>งCาย (คCาเฉลี่ย 4.10 : มาก) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาในแตC
ละปsจจัย ท้ังปsจจัยสCวนประสมทางการตลาด (4Ps) และ ปsจจัยด>านความปลอดภัยและการยอมรับ
เทคโนโลยี สามารถสรุปผลการศึกษาของแตCละปsจจัยได> ดังน้ี 

ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ& กลุCมตัวอยCางเห็นด>วยวCา ข>อมูลทางการเงินใน Mobile Banking มี
ความถูกต>องและสามารถเช่ือถือได> มากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 4.27 : มากท่ีสุด) รองลงมา คือ Mobile 
Banking มีการอัพเดตข>อมูลอยCางสมํ่าเสมอ (คCาเฉลี่ย 4.04 : มาก) 

ปsจจัยด>านราคา กลุCมตัวอยCางเห็นด>วยในระดับมากวCา คCาธรรมเนียมในการทําธุรกรรม ทาง
การเงินผCาน Mobile Banking มีความเหมาะสม (คCาเฉลี่ย 3.45 : มาก) 

ปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย กลุCมตัวอยCางเห็นด>วยวCา Mobile Banking ชCวย 
ประหยัดเวลาในการทําธุรกรรมทางการเงิน มากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 4.58 : มากท่ีสุด) รองลงมา คือ 
Mobile Banking สามารถเข>าถึงได>ทุกท่ี คCาเฉลี่ย 4.30 : ปานกลาง) 

ปsจ จัยด> านการสC งเส ริมการตลาด กลุCม ตัวอยCางเห็นด>วยวCา ในเร่ืองธนาคารมีการ 
ประชาสัมพันธ&ขCาวสารเก่ียวกับ Mobile Banking ให>ทราบอยCางตCอเน่ืองมากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 3.24 : 
ปานกลาง) รองลงมา คือ ธนาคารมีโปรโมช่ันสําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile 
Banking อยCางตCอเน่ือง (คCาเฉลี่ย 2.95 : ปานกลาง) 

ปsจจัยด>านความปลอดภัย กลุCมตัวอยCางเห็นด>วยวCา ผู>ใช>บริการสามารถเช็ครายละเอียด การ
ทําธุรกรรมย>อนหลังผCาน Mobile Banking ได>ตลอดเวลามากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 4.03 : มาก) รองลงมา 
คือ ธนาคารจัดเก็บข>อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking ไว>อยCางปลอดภัย 
(คCาเฉลี่ย 3.76 : มาก) 

ปsจจัยการรับรู>ถึงประโยชน&ของการใช>งาน กลุCมตัวอยCางเห็นด>วยวCา การใช> Mobile Banking 
ทําให>ทําธุรกรรมทางการเงินได>งCายกวCา เม่ือเปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking มากท่ีสุด 
(คCาเฉลี่ย 4.06 : มาก) รองลงมา คือ การทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking ดีกวCา เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking (คCาเฉลี่ย 3.88 : มาก) 

ปsจจัยการรับรู>ถึงความงCายของการใช>งาน กลุCมตัวอยCางเห็นด>วยวCา Mobile Banking 
สามารถใช>งานได>งCาย มากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 4.10 : มาก) รองลงมา คือ Mobile Banking แสดงผลลัพธ& 
ท่ีงCายตCอการอCาน (คCาเฉลี่ย 4.09 : มาก) 

ตัวแปรตามในงานวิจัย คือ ความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวCา กลุCมตัวอยCางมีระดับความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking อยูCใน
ระดับมาก โดยมีคCาเฉลี่ยเทCากับ 4.11 

การวิเคราะห&ปsจจัยด>านประชากรศาสตร&กับความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางเพศกับความพึงพอใจในการใช>บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวCา คCา F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.060 ซึ่งมากกวCา

ระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี α = 0.05 จึงยอมรับ แสดงวCา เพศท่ีแตกตCางกัน ไมCสCงผลตCอ
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ความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัย
ของ Kumbhar (2011) ท่ีพบวCา เพศท่ีแตกตCางกัน ไมCสCงผลตCอความพึงพอใจในการทําธุรกรรม
ทางการเงินผCาน E-Banking ท่ีแตกตCาง กัน และงานวิจัยของ Sivesan and Karunanithy (2013) 
ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะ Mobile Banking เปBนการให>บริการท่ีไมCได>เจาะจงเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง ทําให> 
Mobile Banking สามารถตอบสนอง ความต>องการในการทําธุรกรรมทางเงินของคนได>ทุกเพศ ดังน้ัน 
เพศท่ีแตกตCางกัน จึงไมCสCงผลตCอความ พึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ท่ีแตกตCางกัน 

การศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางอายุกับความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวCา คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.088 ซึ่งมากกวCาระดับนัยสําคัญใน 

การทดสอบท่ี α = 0.05 จึงยอมรับ  แสดงวCา อายุท่ีแตกตCางกัน ไมCสCงผลตCอความพึงพอใจในการ
ใช> บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ พรวิมล เชิญรัตน
รักษ& (2555) เร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจของผู>ใช>บริการเคร่ืองคิวอัจฉริยะของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวCา อายุของผู>ใช>บริการท่ีแตกตCางกัน จึงไมCสCงผลตCอความพึง 
พอใจในการใช>บริการเคร่ืองคิวอัจฉริยะท่ีแตกตCางกัน ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะ Mobile Banking ถูก 
ออกแบบมาให>สามารถใช>งานได>งCายสําหรับคนทุกวัย ดังน้ัน ผู>ใช>บริการทุกชCวงอายุจึงสามารถใช> 
Mobile Banking ในการทําธุรกรรมทางการเงินได>งCาย สCงผลให>อายุท่ีแตกตCางกันไมCสCงผลตCอความพึง 
พอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ท่ีแตกตCางกัน 

การศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใช> บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวCา คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.099 ซึ่งมากกวCาระดับ

นัยสําคัญใน การทดสอบท่ี α = 0.05 จึงยอมรับ  แสดงวCา ระดับการศึกษาท่ีแตกตCางกัน ไมCสCงผล
ตCอความ พึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล>องกับ
งานวิจัยของ พรวิมล เชิญรัตนรักษ& (2555) เร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจของผู>ใช>บริการเคร่ือง
คิวอัจฉริยะ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวCา ระดับการศึกษาของ
ผู>ใช>บริการท่ี แตกตCางกัน ไมCสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการเคร่ืองคิวอัจฉริยะท่ีแตกตCางกัน 
ท้ังน้ี อาจเปBน เพราะในปsจจุบันมีการใช>สมาร&ทโฟนกันอยCางแพรCหลายในทุกกลุCมระดับการศึกษา 
สCงผลให>ผู>ใช>บริการ ทุกกลุCมระดับการศึกษามีความคุ>นเคยกับแอพพลิเคช่ันตCางๆ บนโทรศัพท&มือถือ
เปBนอยCางดี ดังน้ัน ผู>ใช>บริการทุกกลุCมระดับการศึกษาจึงรู>สึกวCา Mobile Banking เปBนเพียงหน่ึงใน
แอพพลิเคช่ันของ สมาร&ทโฟนท่ีมีไว>สําหรับธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ดังน้ัน ระดับการศึกษาท่ี
แตกตCางกัน จึงไมC สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ท่ีแตกตCางกัน 

การศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางอาชีพกับความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวCา คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.086 ซึ่งมากกวCาระดับนัยสําคัญ ใน

การทดสอบท่ี α = 0.05 จึงยอมรับ  แสดงวCา อาชีพท่ีแตกตCางกัน ไมCสCงผลตCอความพึงพอใจใน 
การใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ พรวิมล เชิญ
รัตนรักษ& (2555) เร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอความพึงพอใจของผู>ใช>บริการเคร่ืองคิวอัจฉริยะของ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวCา อาชีพของผู>ใช>บริการท่ีแตกตCางกัน ไมC 
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สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการเคร่ืองคิวอัจฉริยะท่ีแตกตCางกัน ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะคนในทุก 
กลุCมอาชีพตCางมีความต>องการในการทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking ท่ีไมCแตกตCางกัน 
ดังน้ัน อาชีพท่ีแตกตCางกัน จึงไมCสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ท่ีแตกตCาง 
กัน 

การศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางรายได>เฉลี่ยตCอเดือนกับความพึงพอใจในการ ใช>บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวCา คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.034 ซึ่งน>อยกวCา

ระดับนัยสําคัญ ในการทดสอบท่ี α = 0.05 จึงปฏิเสธ  แสดงวCา รายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ีแตกตCางกัน 
สCงผลตCอความ พึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณา
คCาเฉลี่ยตาม ตารางท่ี 4.12 พบวCา กลุCมรายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCาหรือเทCากับ 15,000 บาท มีความ
พึงพอใจใน การใช>บริการ Mobile Banking สูงกวCากลุCมอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยในอดีตท่ีได>
กลCาวไว>ในบทท่ี 2 ของ Sivesan and Karunanithy (2013) ท่ีพบวCา ระดับรายได>ท่ีแตกตCางกัน 
สCงผลตCอความพึง พอใจในการใช>บริการท่ีแตกตCางกัน ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะกลุCมคนรายได>เฉลี่ยตCอ
เดือนน>อยกวCาหรือ เทCากับ 15,000 บาท มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผCาน Mobile 
Banking ในจํานวนเงินท่ี น>อยกวCากลุCมคนรายได>เฉลี่ยตCอเดือนอ่ืนๆ ทําให>การทําธุรกรรมทางการเงิน
กับธนาคารผCาน Mobile Banking สามารถชCวยอํานวยความสะดวก ลดระยะเวลา และคCาใช>จCายใน
การไปทําธุรกรรมทางการ เงินได>ดีกวCา เม่ือเทียบกับการทําธุรกรรมทางการเงินผCานชCองทางอ่ืนๆ หรือ
อาจเปBนเพราะการทํา ธุรกรรมทางการเงินของกลุCมรายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCาหรือเทCากับ 15,000 
บาท เปBนการทํา ธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน เชCน โอนเงิน ซึ่งความซับซ>อนในการทําธุรกรรมทางการ
เงินมีน>อย จึง สCงผลให>มีความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking สูงกวCากลุCมอ่ืนๆ ดังน้ัน 
ระดับรายได>ที่ แตกตCางกัน จึงสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ท่ีแตกตCางกัน 

การวิเคราะห&ปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จากการเก็บรวมรวมข>อมูลจากแบบสอบถามของกลุCมตัวอยCาง และจากการ
วิเคราะห& สหสัมพันธ& (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรอิสระตCางๆ ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวCา มีตัวแปรหลายคูCท่ีมีความสัมพันธ&กันอยCางมีนัยสําคัญ ซึ่งความสัมพันธ&ดังกลCาว
อาจจะสCงผลตCอการวิเคราะห&สมการถดถอย ดังน้ัน ผู>วิจัยจึงนําตัวแปรอิสระจากปsจจัยสCวนประสมทาง 
การตลาด (4Ps) 11 ตัวแปร และจากปsจจัยด>านความปลอดภัยและการยอมรับเทคโนโลยี 11 ตัวแปร 
รวมเปBนตัวแปรอิสระท้ังสิ้น 22 ตัวแปร ไปวิเคราะห&และสกัดออกมาเปBนปsจจัยกลุCมใหมCกCอน เพ่ือให>ได> 
ข>อมูลผลการวิเคราะห&ที่เหมาะสมและมีความถูกต>องย่ิงข้ึน 

การวิเคราะห&ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระในการใช>วิธีการวิเคราะห&ปsจจัย ซึ่งในการ
วิเคราะห&ปsจจัยผู>วิจัยใช>สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett's test of Sphericity ใน
การทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระท่ีจะทําการสกัดปsจจัย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
เปBนการทดสอบวCา ตัวแปรตCางๆ มีความเหมาะสมใน การวิเคราะห&หรือไมC หากคCา KMO สูง (คCาอยูC
ระหวCาง 0.5 - 1) แสดงวCาข>อมูลมีความเหมาะสมในการ ใช>การวิเคราะห&ปsจจัย ในทางกลับกัน หากคCา 
KIMO ตํ่ากวCา 0.5 แสดงวCา ข>อมูลไมCเหมาะสมท่ีจะนําไปใช> วิเคราะห&ปsจจัย สําหรับการทดสอบ 
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Bartlett's test of Sphericity เปBนการทดสอบคCาสหสัมพันธ& โดยรวมของตัวแปรยCอยวCา ตัวแปร
ตCางๆ มีความสัมพันธ&ระหวCางกันหรือไมC โดยต้ังสมมติฐาน  : ตัวแปรไมCมีความสัมพันธ&ระหวCางกัน 

: ตัวแปรมีความสัมพันธ&ระหวCางกัน และกําหนดระดับ นัยสําคัญ α = 0.05 โดยข>อมูลท่ีเหมาะสม
จะต>องมีคCา Sig. ตํ่ากวCาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 
 การวิเคราะห&สมการถดถอยเชิงเส>นเพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการวิเคราะห&ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
และปsจจัยด>านความปลอดภัย และการยอมรับเทคโนโลยีข>างต>น ทําให>ผู>วิจัยปรับเปลี่ยนสมมติฐาน
เพ่ือให>สอดคล>องกับผลท่ีได>จาก การจัดกลุCมปsจจัย ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ& สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ปsจจัยด>านการอํานวยความสะดวก สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช> บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3 ปsจจัยด>านการบริการลูกค>า ราคา และการสCงเสริมการตลาด สCงผลตCอ ความ
พึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 4 ปsจจัยด>านความปลอดภัย สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 5 ปsจจัยการรับรู>ถึงประโยชน&และความงCายของการใช>งาน สCงผลตCอ ความพึง
พอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เม่ือศึกษาสมการการถดถอยระหวCางความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร กับปs จ จัย ท้ั ง 5 ตัว จะพบวCา คC า VIF ตํ่ ากวCา 10 แสดงวCา ไมC มีปsญหา 
Multicolinearity โดยตัวแปรอิสระท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F-test ของปsจจัยท่ีมีคCา Sig. น>อยกวCา 
0.05) มีจํานวน 5 ปsจจัย ได>แกC ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&, ปsจจัยด>านชCองทางการจัดจําหนCาย, ปsจจัยด>าน
การบริการลูกค>า ราคา และการสCงเสริมการตลาด, ปsจจัยด>านความปลอดภัย และปsจจัยการรับรู>ถึง
ประโยชน&และความงCายของการใช>งาน 
โดยผลท่ีได>จากการวิเคราะห&สมการถดถอย สามารถตอบสมมติฐานของการวิจัยได> ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัย คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.052 ซึ่งมีคCามากกวCาระดับนัยสําคัญ ท่ี 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ซึ่งสามารถตีความได>วCา ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&ไมCสCงผลตCอความ พึงพอใจ
ในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ จินดาพร 
บทสูงเนิน (2555) เร่ือง ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจของผู>ใช>บริการธนาคาร อิเล็กทรอนิกส&ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบวCา ปsจจัยด>านผลิตภัณฑ&ไมCมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจของผู>ใช>บริการ 
ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะความถูกต>องและสามารถเช่ือถือได>ของข>อมูลทางการเงินในMobile Banking 



292 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

อาจเปBนปsจจัยพ้ืนฐานของความเช่ือม่ันในการใช>บริการของลูกค>าท่ีมีตCอธนาคาร น้ันๆ อยูCแล>ว ดังน้ัน 
การท่ีข>อมูลทางการเงินใน Mobile Banking มีความถูกต>องและสามารถเช่ือถือ ได> จึงไมCสCงผลตCอ
ความพึงพอใจในการใช>บริการ 
 สําหรับหน>าจอของ Mobile Banking ท่ีมีองค&ประกอบ กราฟฟ�ค และสีท่ีมีความลงตัว ไมC
สCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ คาดวCา เกิดจากแอพพลิเคชันในโทรศัพท&เคลื่อนท่ีใน ปsจจุบัน
ถูกออกแบบมาสวยงามและมีความลงตัว ดังน้ัน ผู>ใช>บริการ Mobile Banking จึงไมCรู>สึก แตกตCาง 
หรือพึงพอใจในความลงตัวขององค&ประกอบ กราฟฟ�ค และสีของหน>าจอ Mobile Banking อยCางมี
นัยสําคัญ ขณะท่ีการประมวลผลท่ีรวดเร็วและการอัพเดตข>อมูลอยCางสมํ่าเสมออาจเปBนสิ่งท่ีลูกค>า 
คาดหวังจากการใช>บริการ Mobile Banking ท่ีชCวยอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทํา 
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอยูCแล>ว ดังน้ัน จึงไมCสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปsจจัยด>านการอํานวยความสะดวกสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช> บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัย คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.027 ซึ่งมีคCาน>อยกวCาระดับนัยสําคัญ ท่ี 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ซึ่งสามารถตีความได>วCา ปsจจัยด>านการอํานวยความสะดวก สCงผลตCอ 
ความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัย 
ของ Bahram et al (2012) ท่ีได>ศึกษาเก่ียวกับปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจของลูกค>าท่ีใช>บริการ 
ซื้อสินค>าออนไลน& ท่ีพบวCา ปsจจัยด>านการอํานวยความสะดวก สCงตCอความพึงพอใจของลูกค>า ท้ังน้ี 
อาจเปBนเพราะการท่ี Mobile Banking สามารถเข>าถึงได>ทุกท่ีและทุกเวลา และชCวยประหยัดเวลาใน 
การทําธุรกรรมทางเงินให>กับผู>ใช>บริการได>น้ัน สามารถชCวยอํานวยความสะดวกให>กับผู>ใช>บริการได> 
เปBนอยCางดี จึงสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปsจจัยด>านการบริการลูกค>า ราคา และการสCงเสริมการตลาดสCงผลตCอ ความ
พึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัย คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.307 ซึ่งมีคCามากกวCาระดับนัยสําคัญ ท่ี 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ซึ่งสามารถตีความได>วCา ปsจจัยด>านการบริการลูกค>า ราคา และการ 
สC ง เส ริมการตลาด ไมC สC งผลตC อความ พึ งพ อ ใจ ใน การใช> บ ริก าร  Mobile Banking ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะการท่ีผู>ใช>บริการมีปsญหาในการใช>งาน และฝ�ายบริการลูกค>า
ของธนาคารสามารถ แก>ปsญหาให>ได>อยCางรวดเร็วน้ัน คาดวCา เปBนปsจจัยพ้ืนฐานของการให>บริการของ
ธนาคาร เน่ืองจาก หากธนาคารปลCอยให>เกิดปsญหาการใช>งานเปBนเวลานาน อาจกCอให>เกิดความ
สูญเสียทางการเงินได>เปBน อยCางมาก ดังน้ัน จึงไมCสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ 
 สําหรับคCาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking น้ัน เปBน อัตรา
คCาธรรมเนียมปกติเฉกเชCนเดียวกับท่ีลูกค>าใช>บริการผCานชCองทางอ่ืนๆ ดังน้ัน จึงไมCสCงผลตCอความ พึง
พอใจในการใช>บริการ ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ ชญาณ&ทิพย& โรจนพิบูลธรรม (2553) เร่ือง ปsจจัย
ท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส& (Electronic Fund TransferEFT) 
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวCา ความ ประหยัด
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ในการให>บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส& ไมCสCงตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ นอกจากน้ันโปรโมช่ัน
ในการทําธุรกรรมทางการเงินและการประชาสัมพันธ&ขCาวสาร เก่ียวกับ Mobile Banking ไมCสCงผลตCอ
ความพึงพอใจในการใช>บริการ คาดวCา เน่ืองจากธนาคารมี โปรโมช่ันหรือการประชาสัมพันธ&เก่ียวกับ 
Mobile Banking ท่ีคCอนข>างน>อย เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ& ทางการเงินประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจาก 
Mobile Banking เปBนเพียงชCองทางในการอํานวยความสะดวก ให>กับลูกค>าของธนาคาร ไมCได>
กCอให>เกิดรายได>ในสัดสCวนท่ีมากนัก 
 สมมติฐานท่ี 4 ปsจจัยด>านความปลอดภัยสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัย คCาสถิติ F-test มีคCา Sig. เทCากับ 0.001 ซึ่งมีคCาน>อยกวCาระดับนัยสําคัญ ท่ี 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ซึ่งสามารถตีความได>วCา ปsจจัยด>านความปลอดภัยสCงผลตCอความพึง 
พอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากความปลอดภัยเปBนปsจจัย 
สําคัญของการใช>บริการทางการเงิน หากธนาคารมีการจัดเก็บข>อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของ 
ลูกค>าได>อยCางปลอดภัย หรือไมCยินยอมให>บุคคลท่ี 3 สามารถเข>าถึงข>อมูลของลูกค>าได>โดยงCาย จะ 
สCงผลตCอความไว>วางใจของลูกค>าท่ีมีตCอธนาคารได> ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยในอดีตท่ีได>กลCาวไว>ในบทท่ี 
2 ของ Nochai and Nochai (2013) และ Ibok and Ikoh (2013) ท่ีพบวCา ความปลอดภัยสCงผล 
กระทบตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ 
 สมมติฐานท่ี 5 ปsจจัยการรับรู>ถึงประโยชน&และความงCายของการใช>งานสCงผลตCอความ พึง
พอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย คCาสถิติ F-test มี
คCา Sig. เทCากับ 0.000 ซึ่งมีคCาน>อยกวCาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ซึ่งสามารถ
ตีความได>วCา ปsจจัยการรับรู>ถึงประโยชน&และความงCายของการใช> งานสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>
บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี อาจเปBน เพราะหากลูกค>าทราบประโยชน&
ของการใช>งาน Mobile Banking ท่ีดีกวCาชCองทางอ่ืนๆ และได> ทดลองใช>แล>วพบวCา ดีกวCาจริง อีกท้ัง
ยังมีการใช>งานท่ีงCาย จึงสCงผลให>เกิดความพึงพอใจในการใช> บริการ ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ 
Kumbhar (2011) ท่ีพบวCา การรับรู>ถึงประโยชน&และความงCาย ในการใช>งาน สCงผลตCอความพึงพอใจ
ในการใช>บริการ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ข>อมูลลักษณะด>านประชากรศาสตร&กับความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัยลักษณะด>านประชากรศาสตร&ของกลุCมตัวอยCาง สามารถแบCงได> เปBนเพศชาย
และเพศหญิง ร>อยละ 41.5 และ 58.5 ของกลุCมตัวอยCาง สCวนใหญCมีอายุระหวCาง 26-35 ปO ซึ่งคิดเปBน
ร>อยละ 71.7 ของกลุCมตัวอยCาง ระดับการศึกษาหรือกําลังศึกษาสCวนใหญCอยูCในระดับปริญญา ตรีหรือ
เทียบเทCา ร>อยละ 47.7 ของกลุCมตัวอยCาง โดยอาชีพสCวนใหญCเปBนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปBน ร>อย
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ละ 56.2 ของกลุCมตัวอยCาง และสCวนใหญCมีรายได>เฉลี่ยตCอเดือนอยูCท่ี 15,001-30,000 บาท คิดเปBน 
ร>อยละ 40.0 ของกลุCมตัวอยCาง 
 ในสCวนของการวิเคราะห&ปsจจัยด>านประชากรศาสตร& ได>แกC เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ 
และรายได> เฉลี่ ยตC อ เดื อน  กับความ พึ งพอใจในการใช> บ ริก าร Mobile Banking ใน  เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวCา ความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีความแตกตCางกัน ในด>านรายได>เฉลี่ยตCอเดือนท่ีแตกตCางกัน โดยกลุCมตัวอยCางท่ีมี 
รายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCาหรือเทCากับ 15,000 บาท จะมีระดับความพึงพอใจในการใช>บริการ 
Mobile Banking มากท่ีสุด อาจเปBนเพราะกลุCมคนรายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCาหรือเทCากับ 15,000 
บาท มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผCาน Mobile Banking ในจํานวนเงินท่ีน>อยกวCากลุCมคน 
รายได>เฉลี่ยตCอเดือนอ่ืนๆ ทําให>การทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผCาน Mobile Banking 
สามารถ ชCวยอํานวยความสะดวก ลดระยะเวลา และคCาใช>จCายในการไปทําธุรกรรมทางการเงินได>
ดีกวCา เม่ือ เทียบกับการทําธุรกรรมทางการเงินผCานชCองทางอ่ืนๆ หรืออาจเปBนเพราะการทําธุรกรรม
ทางการเงิน ของกลุCมรายได>เฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCาหรือเทCากับ 15,000 บาท เปBนการทําธุรกรรม
ทางการเงิน พ้ืนฐาน เชCน โอนเงิน ซึ่งความซับซ>อนในการทําธุรกรรมทางการเงินมีน>อย จึงสCงผลให>มี
ความพึงพอใจ ในการใช>บริการ Mobile Banking สูงกวCากลุCมอ่ืนๆ 
 ข>อมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขต กรุงเทพมหานคร 
 พฤติกรรมในการใช>บริการ Mobile Banking ของกลุCมตัวอยCางท่ีได>จาก แบบสอบถาม โดย
สรุปกลุCมตัวอยCางสCวนใหญCมีธนาคารท่ีใช>บริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคาร กสิกรไทย คิด
เปBนร>อยละ 28.9 รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย& คิดเปBนร>อยละ 20.7 และธนาคาร กรุงเทพ คิด
เปBนร>อยละ 20.1 ตามลําดับ สําหรับธนาคารท่ีใช>บริการบCอยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคาร
กสิกรไทย คิดเปBนร>อยละ 39.0 รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย& คิดเปBนร>อยละ 22.5 และ ธนาคาร
กรุงเทพ คิดเปBนร>อยละ 20.0 ตามลําดับ และประเภทของการทําธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ โอนเงิน คิดเปBนร>อยละ 33.8 รองลงมา คือ เช็คยอด คิดเปBนร>อยละ 25.0 และชําระคCา 
สินค>าและบริการ คิดเปBนร>อยละ 19.9 ตามลําดับ 
 ปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิเคราะห&ปsจจัย (Factor Analysis) ตัวแปรอิสระจากปsจจัยสCวนประสม ทางการตลาด 
(4Ps) 11 ตัวแปร และจากปsจจัยด>านความปลอดภัยและการยอมรับเทคโนโลยี 11 ตัวแปร รวมเปBน
ตัวแปรอิสระท้ังสิ้น 22 ตัวแปร โดยใช>วิธีหมุนแกนแบบ Varimax พบวCา สามารถ จัดเปBนกลุCมปsจจัย
สCวนประสมทางการตลาด (4Ps) ใหมCได> 3 กลุCมปsจจัย และปsจจัยด>านความปลอดภัย และการยอมรับ
เทคโนโลยีใหมCได> 2 กลุCมปsจจัย รวมเปBน 5 กลุCมปsจจัย โดยเม่ือนําปsจจัยท้ัง 5 มา วิเคราะห&การถดถอย 
(Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ&ระหวCางปsจจัยพบวCา มีปsจจัยท่ีสCงผลตCอ ความพึงพอใจในการใช>
บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ปsจจัย โดยเรียงลําดับ ตามความพึงพอใจในการ
ใช>บริการ Mobile Banking จากมากไปน>อย ได>แกC ปsจจัยด>านการอํานวย ความสะดวก, ปsจจัยด>าน
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การรับรู>ถึงประโยชน&และความงCายของการใช>งาน และปsจจัยด>านความ ปลอดภัย ซึ่งรายละเอียดแตC
ละปsจจัย ดังน้ี 
 1. ปsจจัยด>านการอํานวยความสะดวกเปBนปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการ ใช>บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด แสดงให> เห็นวCา การท่ี Mobile Banking 
สามารถชCวยประหยัดเวลาในการทําธุรกรรมทางการเงิน เปBนสิ่งท่ีผู>ใช>บริการให>ความสําคัญ มากท่ีสุด 
โดยในปsจจุบันการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขายังรอคิวคCอนข>างนาน หรืออาจต>องใช> ระยะเวลาใน
การเดินทางไปยังสาขาหรือตู> ATM ซึ่งอาจทําให>ผู>ใช>บริการไมCได>รับความพึงพอใจได> การมี Mobile 
Banking จึงชCวยลดปsญหาน้ีลง และทําให>ผู>ใช>บริการมีความพึงพอใจตCอ Mobile Banking มากท่ีสุด 
นอกจากน้ันการท่ี Mobile Banking สามารถเข>าถึงได>ทุกท่ีและทุกเวลายังเปBน การอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินให>กับผู>ใช>บริการได>คCอนข>างมากอีกด>วย 
 2. ปsจจัยการรับรู>ถึงประโยชน&และความงCายของการใช>งานเปBนปsจจัยท่ีสCงผลตCอ ความพึง
พอใจในการใช>บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร เปBนอันดับท่ี 2 ซึ่งประกอบด>วย การ
ทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking ท่ีดีกวCาและงCายกวCา เม่ือเปรียบเทียบกับ ATM และ 
Internet Banking การใช>งานและการหาข>อมูลใน Mobile Banking ท่ีงCาย และภาษาท่ีใช>และ การ
แสดงผลลัพธ&ท่ีงCายตCอความเข>าใจ ท้ังน้ี อาจเปBนเพราะหากลูกค>าทราบประโยชน&ของการใช>งาน 
Mobile Banking ท่ีดีกวCาชCองทางอ่ืนๆ และได>ทดลองใช>แล>วพบวCา ดีกวCาจริง อีกท้ังยังมีการใช>งานท่ี 
งCาย จึงสCงผลให>เกิดความพึงพอใจในการใช>บริการ 
 3. ปsจจัยด>านความปลอดภัยเปBนปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร เปBนอันดับสุดท>าย ซึ่งประกอบด>วย ธนาคารจัดเก็บข>อมูลการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking ไว>อยCางปลอดภัย และหากเกิดความสูญเสียจาก การใช>
งาน Mobile Banking ธนาคารจะมีการชดเชยความสูญเสีย อันเน่ืองมาจากความปลอดภัย ของ
ระบบอยCางเพียงพอ อีกท้ังการท่ีบุคคลท่ี 3 จะไมCสามารถเข>าถึงข>อมูลได>กCอนท่ีจะอนุญาต และ 
ความสามารถในการเช็ครายละเอียดการทําธุรกรรมย>อนหลังผCาน Mobile Banking ได>ตลอดเวลา 
เปBนปsจจัยท่ีสCงผลตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking เน่ืองจากความปลอดภัยเปBน 
ปsจจัยสําคัญของการใช>บริการทางการเงิน หากลูกค>าไมCมีความไว>วางใจในการใช>บริการอาจยกเลิกการ 
ใช>บริการลงได> 
 
ข อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. จากงานวิจัยข>างต>นควรขยายขอบเขต งานวิจัยให>กว>างข้ึน เพ่ือให>ครอบคลุมกลุCม 
ตัวอยCางท่ีอาศัยอยูCในตCางจังหวัดด>วย เพ่ือศึกษาวCา ผลการวิจัยท่ีได>มีความเหมือนหรือแตกตCางกับ 
งานวิจัยข>างต>นหรือไมC และมีปsจจัยอ่ืนอันใดท่ีสCงตCอความพึงพอใจในการใช>บริการ Mobile Banking 
ท่ีนอกเหนือจากงานวิจัยท่ีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให>ธนาคารนําผลการวิจัยท่ีได>ไป 
ศึกษาเพ่ิมเติม และพัฒนาระบบ Mobile Banking ให>สามารถตอบสนองความต>องการของ 
ผู>ใช>บริการให>ได>มากท่ีสุด 
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2. ควรศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอการเลือกใช>ชCองทางการทําธุรกรรมทางการเงินกับ ธนาคาร 
เพ่ือให>ทราบถึงปsจจัยท่ีสCงผลตCอการตัดสินใจเลือกใช>ชCองทางการบริการวCา ผู>ใช>บริการเลือก และไมC
เลือกทําธุรกรรมทางการเงินผCาน Mobile Banking เน่ืองจากสาเหตุใด เพ่ือให>ธนาคารนําผล 
การศึกษาท่ีได>ไปวางกลยุทธ&ในลําดับตCอไป 
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ปSจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต�อการตดัสินใจซ้ือห องชุดอยู�อาศัย 
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

Factors influencing the Decision to Buy Living room 
In Samut Sakhon Industrial Estate Area 

 
ธนิษฐา สร>อยทอง และเพชราภรณ& วงค&หลวง 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปsจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจ
ซื้อห>องชุดอยูCอาศัย 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย โดยทําการสํารวจจาก
กลุCมตัวอยCาง 210 คน เพ่ือเปBนตัวแทนของประชากรจํานวน 460 คน พบวCา ความต>องการในการซื้อ
ห>องชุดอยูCอามีความสัมพันธ&กับ อายุ และ รายได>ครัวเรือน โดยกลุCมตัวอยCาง แสดงให>เห็นลักษณะการ
ตัดสินใจท่ีมีมุมมองด>านคุณภาพเทียบเคียงไปพร>อมกับราคาด>วย กลุCมตัวอยCาง จะใช>ข>อมูลจากสื่อ
โฆษณาเปBนชCองทางหลักในการประกอบการตัดสินใจซื้อห>องชุดอยูCอาศัยในชCวงราคา 300,000 – 
400,000 บาทได>รับความสนใจมากท่ีสุด และ สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอเปBน สิ่งอํานวยความ-สะดวกท่ี
เปBนท่ีต>องการมากท่ีสุด 

 ผลวิเคราะห&ความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูกแสดงให>เห็นวCาผู>ใช>แรงงานสCวนใหญCมี
ความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูกเปBนท่ีอยูCอาศัย โดยพบวCาแรงงานท่ีมีอายุ 21-30 ปO เปBน
46.6 เปBนชาย 22.1 เปBนหญิง 24.5 มีความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูกเปBนท่ีอยูCอาศัยมาก
ท่ีสุด ผู>ใช>แรงงCานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรสมีความต>องการห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูกไมC
แตกตCางกัน ผู>ใช>แรงงานท่ีไมCมีบุตรมีความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูกมากท่ีสุด รายได>ของ
ผู>ใช>แรงงงานมีความสัมพันธ&กับความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูก กลCาวคือ กลุCมผู>ใช>แรงงาน
ท่ีมีรายได>สูงข้ึนจะมีความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัย ราคาถูกลดลง และมีความต>องการท่ีจะผCอน
ดาวน&เปBนระยะเวลา 12 เดือน ต>องการผCอนกับธนาคารเปBนระยะเวลา 30 ปO และมีความต>องการ
ดอกเบ้ียเงินกู>ของธนาคารร>อยละ 3-4 % ความต>องการรักษาความปลอดภัยและต>องการให>มี
สCวนกลางและสวนหยCอมไว>พักผCอนหยCอนใจภายในโครงการ ต>องการสถานท่ีต้ังโครงการให>ใกล>ท่ี
ทํางานมากท่ีสุด และยังต>องการให>โครงการมีการจัดสCวนกลางเพ่ือรับประกันการกCอสร>างอาคารและ
ต>องการให>มีโปรโมช่ันในการขายให>มากท่ีสุด  
คําสําคัญ: ปsจจัยท่ีมีอิทธิพล 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study 1) To study the factors that 
influence the decision to buy a Living room 2) To study the behavior of buying Living 
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room Which corresponds to the buyer's income The study of Living room buying 
behavior in the Samut Sakhon Industrial Estate arearesearch 210 sampling people, to 
indicate the 460 population in sampling area. Needs of sampling group are relate to 
age and family income. The research show that sampling not only consider the price 
of Living room but also consider the quality. The advertised media is the most 
popular channel for the sampling group consideration. Most of sampling group prefer 
in 300,000 – 400,000 baht Living room while parking area is the most needed. 
  Major Findings 
 Analysis of demand for cheap Living room Shows that most workers.There is a 
need to buy cheap Living room as housing. Which found that workers aged 21-30 
years were 46.6 A male 22.1 being a woman 24.5 There is a need to buy cheap Living 
room as the most residence. Single-minded users And the marital status has no 
difference in the demand for cheap Living room Workers who do not have children 
have the desire to buy the most cheap Living rooms . Worker's income is related to 
the demand for cheap Living rooms the group of workers with higher incomes will 
want to buy cheaper Living room. And there is a need to install down payment for a 
period of 12 months Want to pay with the bank for 30 years And have a 3-4% 
interest on bank loans The need for security and want to have a central and garden 
to relax in the project. Need the project location near the workplace And also want 
the project to be centralized in order to guarantee the construction of the building 
and require the promotion of selling as much as possible 
Keywords: Influential factors 
  
บทนํา 

ในการดํารงชีวิตของมนุษย& ที่อยูCอาศัยเปBนปsจจัยหนึ่งที่มีความจําเปBน มนุษย&จะแสวงหาถิ่น
ฐาน ที่อยูCอาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเอื้ออํานวยประโยชน&ตCอการดํารงชีวิตมากที่สุด ซึ่ง
สภาพที่อยูC อาศัยของมนุษย&นั้นจะมีความแตกตCางกันออกไปตามลักษณะทางด>านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความเจริญก>าวหน>าทางเทคโนโลยี เชCน กระทCอม บ>าน 
หอพัก แฟลต ทาวน&เฮาส& คอนโดมิเนียม ฯลฯ ผลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัว
อยCางตCอเนื่อง จาก มาตรการของรัฐบาลในการสCงเสริมให>ประเทศไทยเปBนรากฐานการพัฒนา
ประเทศก่ึงศตวรรษที่ผCานมาทําให>เมืองไทยกลายเปBนเป}าหมายการแสวงหาท่ีทํามาหากิน(แรงงาน)
กรุงเทพ-มหานคร ที ่ได >ชื ่อวCาเป Bนเม ืองที ่เจริญ รุCงเร ืองแหCงหนึ ่ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต> 
กรุงเทพมหานคร กลายเปBนศูนย&กลางเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาคการเงิน อุตสาหกรรม และ
ภาคบริหาร ความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจกับกCอให>เกิดปsญหากับผู>อยูCอาศัยในเขตเมืองหลวง
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สภาพปsญหาของกรุงเทพมหานครปsญหาตCาง ๆทําให>รู>อยูCอาศัยในกรุงเทพมหานคร ต>องเจริญกับ
ภาวะที่ยุCงยากสCงผลกระทบ ตCอ คุณภาพชีวิตเปBนอยCางมาก ปsญหาด>านที่อยูCอาศัยรัฐบาลพยายาม
แก>ปsญหา โดยการจัดหาที่อยูCอาศัย ให>กับประชาชน แตCไมCเพียงพอกับความต>องการ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ความต>องการ ที่อยูCอาศัยที่เพิ่มขึ้น ของบุคคลสองระดับ คือ ความต>องการของผู>ที่มีรายได>ปาน
กลาง และความต>องการของ ผู>ที่มี รายได>สูง โครงการอาคารห>องชุดอยูCอาศัยที่มีอยูCปsจจุบันมีอยูC 3 
ระดับราคา ราคาตํ่า คือ ราคาขาย ไมCเกิน 500,000 บาทตCอ ยูนิต ราคาปานกลาง ราคาขายอยูC
ระหวCาง 600,000 - 860,000 บาทตCอยูนิต และราคาสูงตั้งแตC 1,000,000 บาท ตCอ ยูนิต ขึ้นไป 
สภาวะตลาดในปsจจุบัน โครงการอาคารชุดระดับ ราคาตํ่า ยังมีความต>องการสูง ซึ ่งโครงการ
อาคารชุดระดับราคาตํ่าจะเปBนที่นิยมสําหรับ นิสิตนักศึกษา บุคคลในวัยเริ่มทํางาน หรือ สร>าง
ครอบครัวใหมC และผู>ที่มีรายได>น>อย กลุCมคนเหลCานี้ต>องการที่อยูC อาศัยที่อยูC ในตัวเมืองและมีราคา
ตํ่า จึงยอมซื้ออาคารชุดไว>เปBนที่อยูCอาศัยแทนการเชCาหอพัก เพราะ อัตราคCาเชCาหอพัก กับอัตรา
การผCอนชําระอาคารชุดไมCได>แตกตCางกันมากนัก และเมื่อผCอนชําระหมด ก็ยังจะได>กรรมสิทธิ์ห>อง
ชุดเปBนของตนเอง 

ในปsจจุบันปsญหาและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนในเมือง และเขตชานเมือง รัฐบาล
เองก็ยังไมCได>กําหนดไว>ชัดเจนได>แตCอยCางใด ในภาคการสCงเสริมการ มีสCวนรCวมของ ประชาชนใน
การพัฒนา ในเขตชุมชนเมืองซึ่งมีนโยบายที่สําคัญในการดําเนินงานตามสําคัญดังนี้ ประการแรก 
สCงเสริมให>ประชาชนทั้งเมืองทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล และในสCวนภูมิภาค และการพัฒนา
รูปแบบไปตามปsญหา และความจําเปBนของแตCละท>องถิ่น ประการที่สอง มุCงเน>นให>ชุมชนยCอยใน
เขตเมืองพึ่งตนเองโดยรับภาระคCาใช>คCาใช>จCายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชCน 
ไฟฟ}า ประปา โดยมีการสรุป มีการสํารวจพฤติกรรม ความต>องการ ในการซื้อที่อยูCอาศัย ในพื้นท่ี
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งในคร้ังนี้ได>ดําเนินการจัดการโดยจัดทําการสํารวจพฤติกรรมความ
ต>องการที ่อยู Cอาศัยเพื ่อการพิจารณาความต>องการของประชากรวCามีความต>องการ และ มี
ความสามารถในการซื ้อที่อยูCอาศัยมากน>อยเพียงใดขึ้นอยูCกับปsจจัยที ่ผู >มีความต>องการซื ้อ จะ
รวบรวมเพ่ือประมวลผลความเปBนไปได>ในการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคารด>วย 

โครงการห>องชุดอยูCอาศัยแม>จะเปBนตัวเลือกที่ผู >ที ่มีความต>องการที่จะซื ้อที่อยูCอาศัยที่มี
รายได>ในระดับ ปานกลาง – สูง สนใจแล>วยังเปBนทางเลือกหนึ่งของการหลีกจากปsญหาในเมือง
หลวง แตCด>วย โครงการที่ทําการสํารวจที่อยูCนอกตัวเมืองจึงทําให>ลดปsญหาเรื่องรถติด และ ภาวะ
เปBนพิษได>อยCาง มาก เพราะปsจจุบันภาวะโลกร>อนนั้นเปBนปsญหาที่สําคัญอันดับหนึ่งของประเทศก็
วCาได> อีกทั้งการ ที่คนจํานวนหมูCมากอยูCรวมกันและสร>างหลักปsกฐานเปBนหลักแหลCงนั้นยCอมทําให>
เกิดการขัดแย>งกันได>บ>างเหตุจากการเลี้ยงดู และวัฒนธรรม ที่แตกตCางกัน การสํารวจพฤติกรรม 
ผู >บริโภคในครั้งนี ้ จะวิเคราะห& ถึง ความแตกตCางหลาย ๆ ด>านรวมถึงลักษณะกฎของสังคม ( 
Social Rule ) ผู>ที่มีความ ต>องการ ที่จะซื้อที่อยูCอาศัยนั้นสามารถแบCงแยกตามประเภทลูกค>าได>
อยCางชัดเจน เพื ่อการตัดสินใจ ของผู >ที ่ต >องการซื ้อที ่อยู CอาศัยและนักลงทุนในการกCอสร>าง 
การศึกษาพฤติกรรม ของผู>ที่ต>องการ ที่อยูCอาศัย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนคร เปBนกรณีตัวอยCาง
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ที่มีการจัดการสํารวจ พฤติกรรมของ ผู>ที่ต>องการจะซื้อที่อยูCอาศัย เพื่อเปBนแนวทางในการบริหาร
จัดการ แกCผู >ประกอบการ ตามนโยบายที่ รัฐบาลเคยสนับสนุนการให>คนไทยมีที่อยูCอาศัยเมื่อปO 
2548 พฤติกรรมที่มีความต>องการกลุCมเดียว ไมCสามารถจะดําเนินการไปได>หากขาดการวิเคราะห&
รายได>และความพร>อมของคนทุกระดับ และ ทุกอาชีพสามารถที่จะระบุถึงความต>องการที่จะซื้อท่ี
อยูCอาศัย ตามความคิดและวงเงินที่มีอยูCในใจ ตามพื้นที่ที่ต>องการ จากการวิเคราะห&ความเปBนไปได>
ทั้งของโครงการและของลูกค>า เพราะความ ต>องการของคนไทยนั้นมีความต>องการที่แตกตCางกัน
จากปsจจัยหลาย ๆ ด>าน เปBนองค&ประกอบ ท่ีหลายคนได>มาซึ่งท่ีอยูCอาศัยในปsจจุบัน  

จากปรากฏการณ&ดังกลCาวข>างต>นผู>วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับปsจจัยทางด>าน
การตลาดที่มีตCอการตัดสินใจซื้อห>องชุดอยูCอาศัยในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และเพ่ือจะได>
ทราบข>อมูลท่ีเปBนประโยชน&กับบริษัทท่ีสร>างห>องชุดอยูCอาศัยในการพัฒนารูปแบบห>องชุดอยูCอาศัยท่ี
เหมาะสมกับผู>บริโภคตCอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปsจจัยทางด>านการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อห>องชุดอยูCอาศัย 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อห>องชุดอยูCอาศัยท่ีสอดคล>องกับรายได>ของผู>ซื้อ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

- ปSจจัยอ่ืน ๆ (u) 
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การดําเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ีเปBนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช>วิธีการสํารวจ (Survey 

Research) โดยมุCงศึกษาถึงปsจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูCอาศัยของผู>บริโภค ใน
การวิจัยคร้ังน้ีผู>วิจัยได>กําหนดขอบเขตไว>ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผู>ที่ทํางานอยูCในบริเวณ นิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งมีจํานวนประชากรท่ีทํางาน 460 คน กลุCมตัวอยCางจํานวน 210 คน จาก
ตารางเครซี่และมอร&แกน 

2. ตัวแปรท่ีทําการศึกษาประกอบด>วย 
 2.1 ตัวแปรอิสระคือปsจจัยด>านประชากรศาสตร&ประกอบด>วย ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบ

แบบสอบถามประกอบด>วย เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได> ปsจจัย
ด>านการตลาดประกอบด>วยความรู>เก่ียวกับคอนโดมิเนียม ด>านราคา ด>านทําเลท่ีต้ังและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

 2.2 ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อห>องชุดอาศัยในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
               
นิยามศัพท�เฉพาะ 

1. ห>องชุดอยูCอาศัย หมายถึง หมายถึงอาคารชุด หรือ อาคารท่ี แยกกรรมสิทธ์ิ การถือครอง
เปBนสCวนๆ โดยแตCละสCวน ประกอบด>วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย&สCวนบุคคล และกรรมสิทธ์ิรCวมในทรัพย&
สCวนกลาง ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 13 บัญญัติวCาเจ>าของห>องชุด แตCละห>องเปBนผู>มีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย&สCวนบุคคล และมีกรรมสิทธ์ิรCวมในทรัพย&สCวนกลาง นอกจากน้ีมาตรา 12 ยังบัญญัติไว>เฉพาะวCา 
กรรมสิทธ์ิในห>อง ชุดแตCละห>องจะแบCงแยกมิได>และมาตรา 16 บัญญัติห>ามมิให>แยกทรัพย&สCวนกลางท่ี
เปBนอสังหาริมทรัพย& ออกจากทรัพย&สCวนบุคคล ข>อสําคัญคือ เจ>าของห>องชุดสามารถจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเก่ียวกับ ห>องชุดของตนได>โดยไมCต>องได>รับความนิยมจากเจ>าของห>องชุดอ่ืน ๆ แตCอยCาง
ใดเลย นอกจากน้ี ตาม กฎหมายอาคารชุดยังมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการเสียคCาใช>จCาย เพ่ือบํารุงรักษา
ทรัพย&สCวนกลางตาม อัตราสCวนท่ี แตCละคนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย&สินสCวนกลางน้ัน และกําหนดให>มี
คณะกรรมการเพ่ือควบคุม การจัดการนิติบุคคลอาคารชุดด>วย  

2. ปsจจัยด>านประชากรศาสตร&หมายถึงปsจจัยตCางๆ ท่ี เปBนหลักเกณฑ&ในการบCงบอกถึง
ลักษณะทางประชากรท่ีอยูCในตัวบุคคลน้ันๆ ได>แกC อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได> การศึกษา อาชีพ 
และสถานภาพ 

3. ปsจจัยด>านการตลาดหมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได>ท่ีกิจการ
ผสมผสานเคร่ืองมือเหลCาน้ีให>สามารถตอบสนองความต>องการและสร>างความพึงพอใจให>แกCกลุCมลูกค>า
เป}าหมาย ประกอบด>วยทุกสิ่งทุกอยCางท่ีกิจการใช>เพ่ือให>มีอิทธิพลโน>มน>าวความต>องการผลิตภัณฑ&
ของกิจการ 
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สรุปผลการวิจัย  
1. ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม 
  สCวนใหญCเปBนเพศหญิงคิดเปBน 56% เพศชายคิดเปBน 44% สถานภาพสCวนใหญCเปBน โสด มี

อายุเฉลี่ยประมาณ 31 ปO มีรายได>ครัวเรือน เฉลี่ยอยูCท่ีประมาณ 11,875 บาท การศึกษาสCวนใหญCตํ่า
กวCาปริญญาตรี คิดเปBน 68.0% อาชีพสCวนใหญCเปBนพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปBน 71.0 % 

2. สาเหตุในการเข>าพักอาศัยในอาคารชุด 
 กลุCมตัวอยCางมีการตัดสินใจเปBนตัวของตัวเองสูง คือจะตัดสินใจโดยตนเอง หรือ ผู>ท่ีอาศัย

อยูCรCวมกัน เปBนหลัก คิดเปBน 86.8% สCวนใหญCแล>วต>องพักอาศัยใกล>สถานท่ีทํางาน คิดเปBน 59.6% 
และต>องการใช>เปBนท่ีอยูC ของครอบครัว คิดเปBน 30.1% และข>อมูลท่ีกลุCมตัวอยCางใช>ตัดสินใจซื้อท่ีพัก
อาศัยจะมาจากสื่อโฆษณา เปBนหลัก คิดเปBน 88.0% ท้ังน้ีกลุCมตัวอยCางในพ้ืนท่ีวิจัยมีแนวโน>มท่ีจะ
เลือกซื้อท่ีพักอาศัยโดยดูท่ีคุณภาพ เหมาะสมกับราคามากกวCาดูท่ีราคาเพียงอยCางเดียว ท้ังน้ีพ้ืนท่ีของ
ท่ีพักอาศัยท่ีต>องการมีขนาดมากกวCา 30 ตารางเมตรข้ึนไป และ สCวนใหญCพอใจท่ีจะจCายคCาเชCา/คCา
ผCอนชําระไมCเกิน 4,000 บาท และสัมพันธ&กับ รายได> 

3. ปsจจัยในการเลือกซื้อห>องชุดอยูCอาศัย 
 ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCมีความรู>ในเร่ืองอาคารชุดท่ัวไปอยูCในเกณฑ&สูงแตCจะมีความรู>

ในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข>อง และ/หรือ การบริหารอาคารชุดในระดับตํ่าถึงปานกลาง เทCาน้ัน ในขณะท่ี
การเลือกซื้ออาคารชุดผู>ตอบแบบสอบถามมีแนวโน>มท่ีจะเลือกห>องชุดอยูCอาศัยท่ีมีคุณภาพพอสมควร 
ไมCจําเปBนต>องมีราคาถูกท่ีสุดเสมอไป โดยปsจจัยในการเลือกทําเลท่ีต้ังน้ันต>องการให>ใกล>กับสถานท่ี
ทํางาน/สถานศึกษา และ มีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะอยCางย่ิงต>องมีที่จอดรถท่ีเพียงพอ 

 
อภิปรายผล 
  ผลการวิจัยเร่ือง “ ปsจจัยทางด>านการตลาดท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อห>องชุดอยูCอาศัย 
ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ” สามารถสรุปผลการวิจัยได>ดังน้ี  

ความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัยในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พบวCา ผู>ซื้อสCวนใหญC 
ต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัยเปBนอยูCอาศัย โดยเม่ือพิจารณา ได>จําแนกความต>องการออกเปBน 5 กลุCม 
พบวCาผู>ซื้ออายุ 21 ถึง 30 ปO มีความต>องการซื้อห>องชุดอยูCอาศัยมากท่ีสุด สาเหตุมาจากปsจจัยหลายๆ
ด>าน ท้ังน้ี สCวนหน่ึงก็เน่ืองมาจากชCวงอายุท่ีกําลังจะสร>างหลักฐานท่ีจะม่ันคง ในการพักอาศัยเพ่ือ
ปฏิบัติงานและสร>างครอบครัว เพ่ือเร่ิมต>นชีวิตครอบครัว เพ่ือการเก็บออมรวบรวมเพ่ือขยับขยายใน
อนาคต สอดคล>องกับ เจริญจิตต& ผจงวิริยาทร.(2557)ท่ีวิจัยเร่ืองปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครพบวCาอายุของผู>ต>องการซื้อ
คอนโดมิเน่ียมเปBนปsจจัยหน่ึงของการตัดสินใจซื้อของผู>ซื้อ 
    เม่ือพิจารณารายได>ตCอเดือนของผู>ซื้อ พบวCารายได>ตCอเดือนเฉลี่ยอยูCท่ี 10,000-15,000 บาท 
รองลงมา 5,000-10,000 ตามลําดับ ท้ังน้ีโดยเฉลี่ยเปBนผู>ซื้อท่ีมีรายได>ตํ่า มีความต>องการซื้อห>องชุดอยูC
อาศัยเพราะปรกติก็ต>องเชCาเพ่ือเปBนท่ีพักอยูCอาศัยในการเดินทางเพ่ือทํางานในอุตสาหกรรม
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สมุทรสาครและเน่ืองจากมุมมองในเร่ืองของการจCายคCาเชCาน้ันไมCแตกตCางกับการกู>ซื้อคอนโด เพ่ือผCอน
กับธนาคาร จึงมีความต>องการคCอนข>างมาก อีกประการหน่ึงคือ ต>องการมีท่ีอยูCอาศัยประจํา เพราะ 
ต>องทํางานในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เปBนประจําอยูCแล>ว และเปBนการลดคCาใช>จCายในเร่ืองการ
เชCาท่ีพัก เพราะ เปBนการนําคCาใช>จCายการเชCาท่ีพักผCอนชําระเปBนการผCอนชําระห>องชุดอยูCอาศัยท่ีซื้อ
และเปBนกรรมสิทธ์ิของผู>ซื้อเอง และสอดคล>องกับสัญชัยธนะ วิบูลย&ชัย.(2559) ท่ีศึกษาปsจจัยท่ีมี
อิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวเส>นทางรถไฟฟ}า ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวCารายได>ตCอเดือนของผู>ซื้อเปBนปsจจัยหน่ึงของการตัดสินใจซื้อของผู>ซื้อห>องชุดอยูCอาศัย 
    เม่ือพิจารณาห>องชุดอยูCอาศัยของผู>ซื้อ ซึ่งมีความสําพันธ&กับคCาใช>จCายท่ีผู>ซื้อน้ันจะต>องจCาย
เพ่ือเปBนท่ีอยูCอาศัยในการดํารงชีวิตประจําวันอีกด>วย จึงมีความต>องการมากเปBนพิเศษในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร จึงได>มีการสํารวจความต>องการมาในคร้ังน้ี เพ่ือเปBนแนวทางในการลงทุน
อสังหาริมทรัพย& ประเภทห>องชุดอยูCอาศัยสําหรับผู>ใช>แรงงานสอดคล>องกับ ยศธนาตย& ธนภัทรวรธันย&.
(2554). ปsจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในยCานถนนกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร. พบวCา
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได>เฉลี่ยตCอครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปsจจุบันและวัตถุประสงค&ท่ีตัดสินใจ เลือกซื้อคอนโดมิเนียมตCางกัน มีการพิจารณาปsจจัยทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลตCอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในยCานถนนกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครแตกตCางกัน  
 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผลการศึกษาท่ีได>รับเปBนประโยชน&ตCอบริษัทผู>ประกอบการสร>างห>องชุดอยูCอาศัย ในการ

ปรับปรุง และการวางแผนการลงทุน และรูปแบบการให>บริการให>ตรงตCอพฤติกรรม และ ความ
ต>องการของ ผู>บริโภค ใช>เปBนข>อมูลอ>างอิง ในการตัดสินใจของผู>ประกอบการท่ีจะลงทุน ในการสร>างท่ี
อยูCอาศัย  

2. ผลการวิจัยจะเปBนข>อมูลสCวนหน่ึงท่ีหนCวยงานราชการท่ีเก่ียวข>องสามารถ นําไป ใช>ได> ใน
การวางแผนใน การบริหารการจัดหาท่ีอยูCอาศัยตามรายได> และความจําเปBน 

3. ผลการวิจัย จะเปBนเอกสารสําหรับการวิจัยค>นคว>าศึกษาสําหรับผู>ท่ีสนใจจะทําการวิจัย 
เก่ียวกับ พฤติกรรม ความต>องการซื้อท่ีอยูCอาศัย ตCอไป 

 
ข อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต�อไป 
(1) การเก็บข>อมูลมีตัวอยCางเพียง 210 ตัวอยCาง ซึ่งอาจจะไมCเพียงพอท่ีจะเปBนตัวแทนของ

ความต>องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรสาครท้ังหมดได>  จึงอาจจะต>องเพ่ิมจํานวน
แบบสอบถาม และระบุกลุCมตัวอยCางเพ่ิม เพ่ือให> ครอบคลุมประชากรมากข้ึน 

(2) ควรกําหนดคําถามให>ชัดเจนและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน เชCน การถามเร่ืองรายได> ก็ไมCควร
ถามเปBนชCวงรายได> แตCควรให>ผู>ตอบแบบสอบถามระบุ รายได>ให>ชัดเจนเพ่ือจะได>สามารถนํามา 
วิเคราะห& หาสมการอุปสงค&ได> 
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(3) การวิเคราะห&ข>อมูลในสCวนของอิทธิพลด>านตCาง ๆ ควรใช>โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร& เชCน 
EVIEW, LIMDEP เพ่ือดูคCานัยสําคัญวCาอิทธิพลด>านตCาง ๆ น้ันมีระดับนัยสําคัญนCาเช่ือถือ มากน>อย 
เพียงใด รวมถึงการหาคCา Marginal Effect และคCา Co-relation เพ่ือดูความสัมพันธ&ระหวCางตัวแปร 
ท้ังหมดด>วย 
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คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี (หน า 415-710) 
เจ ริญ จิตต&  ผจงวิ ริยาทร.(2557).ปSจจัย ท่ี มีผลต�อการตัดสินใจเลือก ซ้ือคอนโดมิ เนี ยมใน

กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร. การค>นคว>าอิสระหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร&และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&  

สัญชัย ธนะวิบูลย&ชัย.(2559).ปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส นทาง
รถไฟฟ�าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.การค>นคว>าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร&และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 

ยศธนาตย& ธนภัทรวรธันย&. (2554). ปSจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมในย�านถนนกรุง
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ&วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล>าธนบุรี. 
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ความคิดเห็นของผู ใช บริการห องสมุดองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าทราย 
อําเภอเมือง สมุทรสาคร 

The opinions of users of the Tha Sai Subdistrict Administration 
Organization Library Mueang Samut Sakhon District 

 
เบญจภรณ& รัญระนา, กล>า ทองขาว และสุวิทย& ภาณุ 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค& เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู>ใช>ห>องสมุดองค&การบริหารสCวน
ตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยศึกษาจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประจําปO 2561 
จํานวน 1,000 คน และได>คํานวณหาขนาดกลุCม ตัวอยCาง โดยใช>สูตร N/1+N (e) 2 โดยหาความคลาด
เคลื่อนท่ี.05 ได>จํานวนกลุCมตัวอยCางจํานวน 286 คน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บข>อมูล คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู>ใช>ของห>องสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร เปBนแบบ
มาตราสCวนประมาณคCา 5 ระดับ แบCงออกเปBน 5 ด>าน ด>านละ 10 ข>อ รวมมีจํานวน 50 ข>อ การ 
วิเคราะห&ข>อมูลใช>โปรแกรมคอมพิวเตอร&ในการวิเคราะห&ผล สถิติท่ีใช>ได>แกC คCาร>อยละ คCาเฉลี่ยและคCา 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นตCอการใช>บริการห>องสมุดองค&การบริหารสCวน
ตําบลทCาทราย อําเภอเมือง สมุทรสาคร ดังน้ี  

1. ด>านทรัพยากร พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูCในระดับมากทุกข>อ เรียงลําดับ
จากมากไปหาน>อยสามลําดับแรกได> ดังน้ี ความทันสมัยของหนังสือพิมพ& รองลงมาคือ ความ ทันสมัย
ของสื่อโสตทัศน& และความพอเพียงของวารสาร/นิตยสาร ความทันสมัยของหนังสือ  

2. ด>านกระบวนการ /ข้ันตอนการให>บริการ พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูC ใน
ระดับมากทุกข>อ เรียงลําดับจากมากไปหาน>อยสามลําดับแรกได> ดังน้ี เวลาเป�ด – ป�ด ห>องบริการ 
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว> รองลงมาคือ สิทธิตCาง ๆ ในการเข>าค>นคว>าเอกสารมีความเหมาะสม และ มี
การ จัดบริการประเภทตCาง ๆ อยCางครบถ>วนตามท่ีกําหนดไว> ระเบียบในการเข>าค>นคว>าเอกสารมี
ความ เหมาะสม  

3. ด>านเจ>าหน>าท่ีผู>ให>บริการ พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูCในระดับมากทุกข>อ 
เรียงลําดับจากมากไปหาน>อยสามลําดับแรกได> ดังน้ี สามารถแก>ปsญหาในการให>บริการได>ทันที 
รองลงมาคือ ให>บริการด>วยความเทCาเทียมกัน และรับฟsงปsญหาในการใช>บริการของทCานและพยายาม 
หาแนวทางแก>ไขปsญหาในการให>บริการ พูดคุยกับทCานด>วยวาจาสุภาพ และ  

 เม่ือจําแนกเปBนรายด>านพบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูCในระดับมากทุกด>าน 
เรียงลําดับจากมากไปหาน>อยสามลําดับแรกได> ดังน้ี ด>านเจ>าหน>าท่ีผู>ให>บริการ รองลงมาคือ ด>าน 
กระบวนการ /ข้ันตอนการให>บริการ และด>านทรัพยากร  
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 ปsญหาในการใช>บริการห>องสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร
พบวCา ไมCเป�ดแอร& รองลงมาคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร&ไมCทันสมัย ลCาช>า ใช>เวลา สืบค>นนาน และสุดท>าย 
ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนน>อย ไมCเพียงพอตCอความต>องการ ทรัพยากร สารสนเทศเกCา ไมCทันสมัย 
ข>อเสนอแนะในการใช>บริการห>องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ ควรเพ่ิม ทรัพยากรสารสนเทศ 
ให>มีความหลากหลายทางสาขา และมีความทันสมัย รองลงมาคือ ควรแบCง หรือสลับเวลาในการทํา
ความสะอาดห>องนํ้า  

ข>อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตCอไป ควรนําข>อมูลการวิจัยท่ีได>ของแตCละปOมาเปรียบเทียบ 
กัน เพ่ือพิจารณาวCาห>องสมุดได>มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการอยCางไร และควรพัฒนา 
และปรับปรุงตCอไปอยCางไรในอนาคต 

 
Abstract 

 This research The objective To the opinions of users of the Tha Sai Subdistrict 
Administration Organization Library Mueang Samut Sakhon District By the people and 
students Year 2561 people and have calculated the sample size by using the 
formula N / 1 + N (e) 2, by finding errors. 10 The sample of 250 was used to collect 
data from questionnaires. Tha Sai Subdistrict Administration Organization Library 
Mueang Samut Sakhon District library user number 1 series is divided into five sides 
each have 10 questions including 50 items of data analysis using computer programs 
to analyze the data were analyzed using mean and percentage. Standard Deviation.  
 The results showed that users were opinions of users of the Tha Sai 
Subdistrict Administration Organization Library Mueang Samut Sakhon District 

1. Resources found that users were satisfied with the overall high level in all. 
Sort by descending order, the first three as the modernization of the newspaper, 
followed by the modernization of the visual media. And the adequacy of the journal 
/ magazine. Modernization of the book 

2. Process / Procedure provides that service users were satisfied overall. All 
levels Sort by descending first three as time - off service is defined as a minor is right 
in the research document are reasonable and the service types in full. defined 
Researched in this document are appropriate. 

3. Service Officers found that users were satisfied with the overall level terms. 
Sort by descending order, the first three as able to provide an immediate solution, 
followed by services with equality. And listen to the problems and try to use your 
services. Find solutions to service. Talk to you verbally polite. And honor you all the 
time. Contact Requests equal 
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4. Place / facilities found that users were satisfied with the overall. All levels 
Sort by descending order, the first three as the area between the bookshelves. 
Appropriate books can be picked up minor is ideal for research and well-lit, 
comfortable air. 

5. Public Relations found that users were satisfied with the overall high level 
in terms of a sort of descending order of the first three. 

 When it was found that classification.User satisfaction with overall high level 
in all aspects. Sort by descending order, the first three as the official provider is 
inferior to the process / procedure is provided. And Resources 

Difficulty using library services users of the Tha Sai Subdistrict Administration 
Organization Library Mueang Samut Sakhon District were not open, followed by a 
modern computer lag time last searched long and have fewer resources. Not enough 
demand modern library old recommendation to use library services users of the Tha 
Sai Subdistrict Administration Organization Library Mueang Samut Sakhon District is to 
add resources. A variety of fields There was minor and modernization should break 
time or switch to clean the bathroom. 

Suggestions for research next time. Should research data of each year were 
compared to determine if the library has improved. And improve the quality of 
service, and should be developed and further improved in the future 
 
บทนํา 

สถานการณ&เปลี่ยนแปลงของสังคมบนโลกในปsจจุบันกําลังเต็มไปด>วยความสลับซับซ>อนใน
อดีตกลายมาเปBนสังคมท่ีมีความวุCนวายและสับสนจากความเรียบงCายกลายเปBนสังคมท่ีไร>ระเบียบและ
ยุCงเหยิงเปBนสังคมท่ีคนในสังคมต>องยอมรับและอยูCรCวมกันสังคมน้ีได>แกCสังคมขCาวสารหรือ
สังคมสารสนเทศเปBนสังคมซึ่งทําให>โลกแคบลงท้ังน้ีเพราะการติดตCอสื่อสารเพ่ือรับรู>ข>อมูลขCาวสารหรือ
สารสนเทศทําให>อยCางสะดวกสบายอยCางท่ีไมCเคยมีมากCอนในมนุษยชาติความรู>ในสังคมปsจจุบันมีการ
บันทึกถCายทอดมาต้ังแตCเร่ิมมีการบันทึกตัวอักษรมีสถานท่ีจัดเก็บและให>บริการความรู>คือห>องสมุดซึ่งมี
บรรณารักษ&เปBนผู>รับผิดชอบในการจัดดําเนินงานเก่ียวกับความรู>ท้ังหมดท่ีจัดเก็บให>บริการข>อมูล
ความรู>ทุกเร่ืองจึงหาได>จากห>องสมุด (จุมพจน& วนิชกุล. 2549 : 2) ห>องสมุดเปBนสถานท่ีรวบรวมวัสดุ
สารนิเทศทุกประเภทเพ่ือให>บริการแกCผู>ใช>ได>ศึกษาค>นคว>าวัสดุสารนิเทศตามความสนใจและตามความ
ต>องการสามารถเข>ามาอCานและตักตวงความรู>จากวัสดุสารนิเทศเหลCาน้ันเพ่ือให>เกิดประโยชน&แกC
ตนเองในการพัฒนาสติปsญญาสมองจิตใจและบุคลิกภาพเพ่ือนําไปสูCการพัฒนาครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติตCอไปห>องสมุดเปBนหนCวยงานท่ีต>องรับผิดชอบในการให>บริการการอCานแกCผู>มาใช>บริการ
ได>อยCางท่ัวถึงมีการแนะนําและสCงเสริมการอCานมากมายหลายรูปแบบเพ่ือสนองความต>องการของผู>มา
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ใช>บริการให>มากท่ีสุดเทCาท่ีจะสามารทําได>เพราะการอCานเปBนสิ่งสําคัญอยCางย่ิงในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท้ังในด>านการศึกษาหาความรู>การประกอบอาชีพการศึกษาตCอและการพักผCอนหยCอนใจนับวCาเปBน
สิ่งท่ีมีคุณคCาผู>อCานจะได>รับประโยชน&จากการอCานท้ังในด>านการศึกษาเลCาเรียนโดยตรงหรือศึกษาหา
ความรู>ด>วยตนเองเพ่ือให>ได>ความรู>หรือคําตอบท่ีตนต>องการตลอดจนได>รับความร่ืนเริงบันเทิงใจย่ิงมาก
เทCาไรย่ิงเพ่ิมพูนความรู>และสั่งสมประสบการณ&มากข้ึนเทCาน้ันบุคคลใดท่ีต>องการจะสร>างชีวิตความ
เปBนอยูCของตนให>มีคุณคCาจึงจําเปBนต>องศึกษาไปจนตลอดชีวิตเพราะเปBนท่ีทราบกันดีอยูCแล>ววCา
การศึกษาคือชีวิตดังน้ันห>องสมุดกับการศึกษาจึงมีความสัมพันธ&กันอยCางแยกไมCได> (วีระ วรรณวรรณ
โท. 2545: 1)  

องค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครมุCงเน>น และสนับสนุนในการ
ให>บริการแกCสังคมเพ่ือสร>างความรCวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชนและพัฒนาองค&กรให>มีการ
บริการจัดการท่ีดีองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครได>กําหนดยุทธศาสตร&ตาม
พันธกิจของหนCวยงานในการเปBนแหลCงสะสมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพ่ือสนับสนุนการ
ให>บริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อันจะเอ้ือประโยชน&อยCางไมCจํากัดเวลาและ
สถานท่ีพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือพัฒนาคน
ให>มีความสามารถในการแขCงขันสอดคล>องยุทธศาสตร&ขององค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร ดังน้ันการศึกษาความคิดเห็นของผู>ใช>บริการจึงเปBนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอยCางมาก
และมีการดําเนินการมาอยCางตCอเน่ืองแตCเดิมห>องสมุดประเมินการบริการโดยการนับจํานวนเชCน
จํานวนผู>เข>าใช>ห>องสมุดจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการยืมออกจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ให>บริการในห>องสมุดจํานวนการให>บริการตอบคําถามและชCวยการค>นคว>าและจํานวนผู>ให>บริการเปBน
ต>นซึ่งหากพบวCาห>องสมุดแหCงใดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให>บริการและจํานวนผู>เข>าใช>บริการ
สูงยCอมแสดงถึงคุณภาพของห>องสมุดแตCปsจจุบันการนับจํานวนตCางๆไมCสามารถแสดงถึงคุณภาพของ
ห>องสมุดได>ทั้งหมดเน่ืองจากการนับจํานวนดังกลCาวไมCสามารถวัดความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู>ใช>บริการได>อีกท้ังปsจจุบันความเจริญก>าวหน>าทางวิทยาการตCางๆโดยเฉพาะด>านเทคโนโลยี
สารสนเทศสCงผลให>แหลCงบริการสารสนเทศทุกแหCงมีโอกาสเทCาเทียมกันในการจัดหาสารสนเทศให>แกC
ผู>ใช>ท้ังในด>านขอบเขตและปริมาณของสารสนเทศปsจจัยหน่ึงท่ีมีผลกระทบโดยตรงตCอการดําเนินงาน
ด>านคุณภาพการบริการของห>องสมุดด>วยเชCนกัน 

ห>องสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทราย อําเภอเมือง สมุทรสาคร ได>ดําเนินการและ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติตามตัวช้ีวัดของสํานักงานการควบคูCกับหนCวยงานอ่ืนๆมาอยCางตCอเน่ืองโดยมี
หน>าท่ีให>บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให>บริการแกCชุมชนเพ่ือให>สอดคล>องกับวิสัยทัศน&ในการ
ดําเนินงานห>องสมุด จึงมีความจําเปBนอยCางย่ิงท่ีจะต>องมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ
เพ่ือให>สามารถตอบสนองความต>องการของผู>ใช>บริการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เร่ืองความคิดเห็นของผู>ใช>บริการองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู>ใช>บริการและเพ่ือจะได>ทราบถึงปsญหาในการใช>บริการของผู>ใช>บริการ
องค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครรวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบกับผลการสํารวจ
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ในปOท่ีผCานมาด>วยผลท่ีได>จากการประเมินสามารถใช>เปBนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการขององค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครรวมท้ังพัฒนาบุคลากรผู>
ให>บริการและใช>ในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและการให>บริการขององค&การบริหารสCวนตําบล
ทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครให>มีคุณภาพย่ิงข้ึนตCอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู>ใช>บริการห>องสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทราย อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร 

2. เพ่ือเสนอแนะปsจจัยท่ีทําให>นักศึกษามีความคิดเห็นตCอใช>ห>องสมุดองค&การบริหารสCวน
ตําบลทCาทรายอําเภอเมือง สมุทรสาคร 

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได รับ 

1. เพ่ือทราบถึงแนวทางสําหรับการปรับปรุงคุณภาพชCวยกําหนดในการให>บริการแกC
ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาอยCางท่ัวถึงและเสมอภาค 

2. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของของผู>ใช>บริการห>องสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทราย
อําเภอเมืองสมุทรสาคร เสนอแนะปsจจัยการพัฒนาองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมือง
สมุทรสาครให>สอดคล>องเหมาะสมกับสภาพการบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะสCงผลให>การพัฒนา
ระบบการให>บริการอยCางเปBนระบบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีในเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมาใช>บริการองค&การบริหารสCวนตําบลทCา
ทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 5 ด>าน คือ ด>านทรัพยากร ด>านกระบวนการ/ข้ันตอนการให>บริการ 
ด>านเจ>าหน>าท่ีผู>ให>บริการ ด>านสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก ด>านประชาสัมพันธ& 

 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

1. ผู>ใช>บริการหมายถึงประชาชน นักเรียน นักศึกษาองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร 

2 ห>องสมุดหมายถึงองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีภารกิจใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บสารสนเทศและให>บริการสารสนเทศแกCผู>มาใช>บริการ 

4. ความคิดเห็นหมายถึงความรู>สึกชอบหรือพอใจสCงผลให>มีทัศนคติท่ีดีเม่ือได> รับการ
ตอบสนองตามความต>องการของตนเอง 

5. ความคิดเห็นในการรับบริการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงให>เห็นถึงความรู>สึกนึกคิด
ความชอบของผู>มาใช>บริการองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่ีสามารถวัด
ได>จากตัวบCงช้ีหรือปsจจัยท่ีสําคัญๆอันได>แกC ความสําเร็จของงานใช>บริการ 
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แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
ความหมายของความคิดเห็น 
กิติมา ปรีดีลก (2529: 321 – 322) ให>ความหมายของ ความคิดเห็นวCาหมายถึง ความรู>สึก

ชอบ หรือพอใจท่ีมีตCอองค&ประกอบและสิ่งจูงใจในด>านตCางๆ และเขาได>รับการตอบสนอง ความ
ต>องการของเขาได>  

มอร&ส  (Morse. 1958: 27) กลC าววCา ความคิด เห็นหมายถึง สภาวะจิต ท่ีปราศจาก 
ความเครียด ท้ังน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษย&มีความต>องการ ถ>าความต>องการน้ันได>รับการตอบสนอง 
ท้ังหมด หรือบางสCวน ความเครียดก็จะน>อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทางกลับกัน ถ>าความ 
ต>องการน้ันไมCได>รับการตอบสนอง ความเครียดและความไมCพอใจก็จะเกิดข้ึน  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข>องกับความความคิดเห็นของผู>ใช>บริการตCอการใช>บริการ 
ห>องสมุด พบวCาสามารถจําแนกผลการวิจัย ตามลักษณะเน้ือหาออกเปBนด>านตCางๆ ดังตCอไปน้ี (นพพร 
เพียรพิกุล. 2547)  

1. ด>านอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด>วย ความเหมาะสม ในเร่ืองการ
จัดและตกแตCงภายใน ความเพียงพอและความสะดวกสบายของท่ีน่ังอCานหนังสือ ท่ีจอด รถยนต&และ
จักรยานยนต& ท่ีรับฝากของกCอนเข>าห>องสมุด แสงสวCางภายในอาคารห>องสมุด การถCายเท อากาศ
ภายในห>องสมุด อุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศ ความเงียบสงบ บรรยากาศเหมาะสําหรับ การศึกษา
เรียนรู> ความพอเพียงและประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร&ท่ีให>บริการ จํานวน เคร่ืองพิมพ&ท่ี
ให>บริการ ความพอเพียงของบริการถCายสําเนาเอกสาร ความสะอาดของห>องนํ้า ป}าย ประชาสัมพันธ&
และบอร&ดขCาวสารตCางๆ และเอกสาร/ แผCนพับแนะนําการใช>บริการห>องสมุด  

2. ด>านทรัพยากร ประกอบด>วย ความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศประเภท สิ่งพิมพ& 
ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ& ความพอเพียงของทรัพยากร สารสนเทศ
ประเภทสื่อโสตทัศน& ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน& ความ พอเพียงของ
ฐานข>อมูลออนไลน&ท่ีให>บริการ เน้ือหาของฐานข>อมูลออนไลน&ท่ีให>บริการ และความ ทันสมัยของ
ฐานข>อมูลออนไลน&ที่ให>บริการ  

3. ด>านการเข>าถึงสารสนเทศ ประกอบด>วย การสืบค>นจาก Web OPAC การ สืบค>น
สารสนเทศจากฐานข>อมูลออนไลน& ข>อมูลท่ีสืบค>นตรงตCอความต>องการ ความเหมาะสมของ เวลาเป�ด-
ป�ดบริการของห>องสมุด  

4. ด>านบุคลากรผู>ให>บริการประกอบด>วย ความรู>ความเข>าใจและความสามารถ ของบุคลากร
ผู>ให>บริการ ทCาทีท่ีเต็มใจของบุคลากรผู>ให>บริการความกระตือรือร>นในการให>บริการ อัธยาศัยไมตรี 
ความมีมนุษยสัมพันธ&การพูดจาและมารยาทของผู>ให>บริการ การให>ความสําคัญตCอ คําถามของ
ผู>ใช>บริการ ความอดทนและการพยายามค>นหาคําตอบของผู>ให>บริการ และความสามารถ ในการ
แนะนําวิธีการสืบค>นสารสนเทศ  

5. ด>านการบริการ พบวCา มีการศึกษาความพึงพอใจของผู>ใช>บริการในด>านบริการ ตCาง ๆ ของ
ห>องสมุด เชCน บริการยืม-คืน บริการตอบคําถามและชCวยค>นคว>า บริการซีดี-รอม บริการ วารสารและ
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หนังสือพิมพ& บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ บริการยืมหนังสือใหมCระหวCางวิเคราะห&หมวดหมูC และทํา
รายการ บริการยืมระหวCางห>องสมุด เปBนต>น 

  
ปSจจัยท่ีส�งผลต�อความคิดเห็นของผู รับริการ  

พิมล เมฆสวัสด์ิ (2550: 27) กลCาววCา ปsจจัยท่ีสCงผลตCอความความคิดเห็นของผู>รับบริการ 
ประกอบด>วยปsจจัย ดังน้ี  

1..สถานท่ีบริการ ผู>ดําเนินการจะต>องมองหาสถานท่ีในการให>บริการท่ีผู>รับบริการ หรือ
ผู>ใช>บริการสามารถเข>าถึงได>อยCางสะดวก มีสถานท่ีกว>างขวางเพียงพอ และต>องคํานึงถึงการ อํานวย
ความสะดวกแกCผู>รับบริการหรือผู>ใช>ในทุกด>าน  

2. การสCงเสริมแนะนําบริการ ผู>ดําเนินการจะต>องให>ข>อมูลขCาวสารในเชิงบวกแกC ผู>รับบริการ
หรือผู>ใช>ท้ังในด>านคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ&ของ การบริการ ผCานทางสื่อตCาง ๆ เพ่ือให>
ผู>รับบริการหรือผู>ใช>ได>นําข>อมูลเหลCาน้ีไปชCวยประเมินเพ่ือตัดสินใจซื้อบริการตCอไป  

3. ผู>ให>บริการ ผู>ดําเนินการจะต>องตระหนักถึงตนเองวCามีสCวนสําคัญในการสร>างให> เกิดความ
พึงพอใจในการบริการของผู>รับบริการหรือผู>ใช>  

 
แนวทางการเสริมสร างในการบริการ  

พิมล เมฆสวัสด์ิ (2550: 28) ความความคิดเห็นในการบริการเปBนสิ่งท่ีผู>ดําเนินการจะต>อง 
คํานึงถึงท้ังในฐานะผู>ให>บริการ และจะต>องคาดคิดในฐานะของผู>รับบริการรCวมด>วย เพ่ือท่ีจะสามารถ 
สCงเสริมให>เกิดความพึงพอใจในการบริการข้ึนได> โดยสามารถกระทําผCานข้ันตอนตCาง ๆ ดังน้ี  

1. ตรวจสอบความคาดหวังและความคิดเห็นของผู>ใช>อยCางสมํ่าเสมอผCานการ ซักถามโดยตรง 
การสํารวจความคิดเห็น เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความคิดเห็นในการ บริการท่ี
ผู>รับบริการหรือผู>ใช>มีตCอการให>บริการ รCวมกับการรับฟsงความคิดเห็นของผู>ให>บริการท่ีเปBน ผู>ปฏิบัติ
โดยตรง ท้ังสองสิ่งจะทําให>  

2. การกําหนดยุทธศาสตร&การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะต>องมีการกําหนด ฐานะของ
ตนเองในการแขCงขันด>านการบริการ กําหนดกลุCมผู>รับบริการเป}าหมาย ศึกษาจุดแข็ง จุดอCอนของ
ตนเอง จากน้ันจึงกําหนดเปBนกลยุทธ&ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ รCวมกับการ นําเทคโนโลยี
ตCาง ๆ เข>ามาปรับใช>เพ่ือให>เกิดการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถ เข>าถึงผู>รับบริการ
หรือผู>ใช>จํานวนมากได>  

3. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ&ในกลุCมบุคลกรให>บริการ เพ่ือให>ผู>ให>บริการ ทุกคนมี
ความรCวมมือรCวมใจในการทํางาน รับผิดชอบตCอการสร>างสรรค& ความเอาใจใสC ความทุCมเท ในการ
ทํางาน โดยมุCงเน>นการทํางานเปBนทีม เพ่ือสร>างเสริมคุณภาพในการให>บริการ  

4. การนํากลยุทธ&การสร>างความพึงพอใจตCอผู>รับบริการหรือผู>ใช>ไปปฏิบัติ และ ประเมินผล
ผCานการสร>างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค&การท่ีมุCงเน>นการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และ มีคุณภาพ
เพ่ือสร>างความพึงพอใจให>แกCผู>รับบริการหรือผู>ใช> มีการกําหนดเป}าหมายและเกณฑ&วัดท่ี ชัดเจน 
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รวมถึงผลตอบแทนการปฏิบัติตามเป}าหมายเพ่ือเปBนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการตามกล ยุทธ&ท่ี
วางไว>  

ปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความคิดเห็น  
ความคิดเห็นเปBนเร่ืองของแตCละบุคคลท่ีแสดงออกตCอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งเร่ืองเดียวกันก็ไมCจา 

เปBนท่ีบุคคลต>องมี ความคิดเห็นคล>ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน เสมอไป แตCเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ 
คือ  

1. ประสบการณ&ท่ีบุคคลมีตCอสิ่งของบุคคล หมูCคณะเร่ืองราวหรือสถานการณ&ตCาง ๆ 12 โดย
ความคิดเห็นจะเกิดข้ึนในตัวบุคคลจากการได>พบเห็นความคุ>น เคย ซึ่งถือวCาเปBนประสบการณ&ตรงและ
จาก การได>ยินได>ฟ}องได>เห็นรูปถCาย หรืออCานจากหนังสือโดยไมCได>พบเห็นของจริงถือวCา เปBน
ประสบการณ&ทางอ>อม 

 2. ระบบคCานิยมและการตัดสินค>านิยมท่ีหากแตCละกลุCมมีคCานิยมและการตัดสินคCานิยมไมC
เหมือนกัน ความ คิดเห็นในสิ่งตCาง ๆ ก็จะแตกตCางกัน ไปด>วยนอกจากมูลเหตุข>างต>นแล>ว ออสแคมป{ 
(Oskamp, 1977, pp. 119 - 133) ได>กลCาวถึงปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการเกิดความคิดเห็นนอกเหนือจาก
ประสบการณ&คือ  

2.1 ปsจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ ได>แกCอวัยวะตCาง ๆ ของบุคคลท่ีใช>รับรู>ความผิดปกติ 
ของอวัยวะความบกพรCองของอวัยวะสัมผัสซึ่งมีผลตCอความคิดเห็นไมCดีตCอบุคคลภายนอก  

2.2 สื่อมวลชน คือ สื่อตCาง ๆ ท่ีเข>ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันได>แกCโทรทัศน& วิทยุ
หนังสือพิมพ&นิตยสารเปBนปsจจัยอัน หน่ึงท่ีมีผลตCอความคิดเห็นของบุคคลสําหรับปsจจัยด>านความรู>ท่ี
สCงผลตCอ ความคิดเห็นน้ัน นิรุติ พัฒนรัฐ (2540, หน>า 15)ได>สรุปวCา การแสดงความคิดเห็นของบุคคล
ไมCวCา จะด>วยการพูด การเขียน ต>องอาศัยพ้ืนฐานความรู>เดิมประสบการณ&ท่ีบุคคลได>รับ ตลอดจน
สภาพแวดล>อมของบุคคลน้ัน เปBน หลักในการแสดงความคิดเห็นท้ังสิ้น นอกจากน้ัน ชัยพงษ& โชติ
วรรณ (2541, หน>า 15) ได>เสนอวCาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความคิดเห็นนอกจากจะเปBน การอบรมของ
ครอบครัว กลุCมและสังคมท่ีเก่ียวข>องการศึกษาและสื่อมวลชนเหมือนนักวิชาการดังกลCาวข>างต>น แล>ว 
วัฒนธรรมประเพณียังสCงผลตCอความคิดเห็นด>วยโดยบุคคลได>รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณี
ใดก็ ยCอมปฏิบัติไปตามวัฒนธรรมและ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปBนการศึกษาความคิดเห็นองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
2. ตัวแปรท่ีใช>ในการวิจัย 
3. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล (แบบสอบถาม) 
4. การเก็บรวบรวมข>อมูล 
5. สถิติที่ใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชาชน นักเรียน นักศึกษา องค&การบริหารสCวนตําบล

ทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร ในชCวงเดือนตุลาคม 2561 ประมาณ 1,000 คน 
กลุ�มตัวอย�างและวิธีการสุ�มตัวอย�าง 
ผู>วิจัยเลือกกลุCมตัวอยCางประชาชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีมาใช>บริการ โดยเลือกกลุCมตัวอยCางโดย

วิธีการสุCมอยCางงCาย (Simple Random Sampling) ตามวิธีของยามาเนC ทําให>ได>กลุCมตัวอยCาง 286 คน 
 

ตัวแปรท่ีใช ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต>นได>แกCผู>ใช>บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
2. ตัวแปรตามได>แกCความคิดเห็นของผู>ใช>บริการห>องสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทราย

อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

เคร่ืองมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู>ใช>บริการห>องสมุด

องค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครตามความคิดเห็นของผู>ใช>บริการท่ีเคยเข>าใช>
บริการตCางๆขององค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครโดยแบCงออกเปBน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานะสCวนบุคคล คือ สถานภาพของผู>ตอบแบบสอบถาม 
สังกัด เปBนแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการมาใช>บริการ 5 ด>าน คือ  
ด>านทรัพยากรด>านกระบวนการ/ข้ันตอนการให>บริการด>านเจ>าหน>าท่ีผู>ให>บริการด>านสถานท่ี/

สิ่งอํานวยความสะดวกด>านประชาสัมพันธ& 
ตอนท่ี 3 ข>อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
วิเคราะห&ข>อมูลสถานภาพสCวนบุคคลของกลุCมตัวอยCางจํานวน 286 คน พบวCาจากการ

ศึกษาวิจัย และสรุปผลข>อมูลประชาชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีมาใช>บริการห>องสมุดองค&การบริหาร
สCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาคร จากการประเมินผลท้ัง 5 ด>าน ได>แกC ด>านทรัพยากร ด>าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให>บริการ ด>านเจ>าหน>าท่ีผู>ให>บริการ ด>านสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 
ด>านประชาสัมพันธ& มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีมาใช>บริการห>องสมุด
องค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมืองสมุทรสาครมีความเห็นวCาในเร่ืองของการมีอุปกรณ&ท่ี
จําเปBนตCอการให>บริการอยCางพอเพียง  

ด>านทรัพยากร มีคCาเฉลี่ยอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ี 3.39 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มี
ความเห็นวCาในเร่ืองของ อาคารสถานท่ีมีความสะดวก ปลอดภัย 
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ด>านข้ันตอนการให>บริการ มีคCาเฉลี่ยอยูCระดับมาก มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ี 3.46 ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา มีความเห็นวCาในเร่ืองของห>องสมุดประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีการจัดลําดับคิวในการ
ให>บริการกCอนหลัง ท่ีเหมาะสม 

ด>านเจ>าหน>าท่ีผู>ให>บริการ มีคCาเฉลี่ยอยูCระดับปานกลาง มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ี 3.02ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา มีความเห็นวCาในเร่ืองของห>องสมุดประชาชน นักเรียน นักศึกษา สCวนใหญCของ
ห>องสมุดประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให>ความสนใจ และแนะนําข>อมูลท่ีถูกต>องแกCทCาน ด>วย
ความหวังดีอยCางจริงใจ รวมถึงในเร่ืองเม่ือเกิดข>อผิดพลาดจากตัวทCาน จนทําให>เกิดความลCาช>า
เจ>าหน>าท่ีจะเข>ามาให>คําแนะนํา และชCวยเหลือเปBนอยCางดีแม>อาจจะใช>เวลามากก็ตาม 

ด>านสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก มีคCาเฉลี่ยอยูCระดับน>อย มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ี 2.09ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา มีความเห็นวCาในเร่ืองของสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ของเจ>าหน>าท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานบริการให>ดีขึ้นเสมอ 

ด>านประชาสัมพันธ& มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับน>อยท่ีสุด มีคCาอยูCท่ี 1.03 ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา มีความเห็นวCาในเร่ืองของเจ>าหน>าสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมือง
สมุทรสาคร บุรีที่มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการประชาสัมพันธ&ให>ดีขึ้นเสมอ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของผู>ใช>บริการสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทราย
อําเภอเมืองสมุทรสาครในคร้ังน้ี มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายได>ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็นของผู>ใช>บริการสมุดองค&การบริหารสCวนตําบลทCาทรายอําเภอเมือง
สมุทรสาคร โดยภาพรวมพบวCาผู>ใช>บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูCในระดับมาก 

1. ด>านทรัพยากร พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นอยูCในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะ
อาคารสถานท่ีมีความสะดวก ปลอดภัย 

2. ด>านข้ันตอนการให>บริการ ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นอยูCในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปBน
เพราะ สามารถให>คําแนะนําลCาช>า แก>ไขปsญหาเฉพาะหน>าด>วยความลCาช>า 

3. ด>านพฤติกรรมการให>บริการของเจ>าหน>าท่ี พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะ ผู>ให>บริการเกิดการร>อนอบอ>าวเน่ืองจากแอร&ไมCได>เป�ดใช>งานจึงทําให>เกิด
อาการสีหน>าไมCดีตCอผู>เข>ารับบริการ 

4. ด>านสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก พบวCา ผู>ใช>บริการมีความคิดเห็นใน อยูCในระดับปาน
กลาง ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะ เจ>าหน>าท่ีให>ความสนใจ และพัฒนาอยูCเสมอ 

5. ด>านประชาสัมพันธ&พบวCา ผู>ใช>บริการมีความความคิดเห็นใน อยูCในระดับปรับปรุง ท้ังน้ี
อาจเปBนเพราะการแจ>งขCาวสารตCางๆไมCชัดเจน  

สําหรับผลความคิดเห็นท่ีเกิดจากการให>บริการของห>องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมี
คCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง 
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ข อเสนอแนะ 
1. ควรมีห>องนํ้าใกล>ๆให>กับผู>ที่มาใช>บริการห>องสมุด   
2. ควรมีระบบบัตรคิวแบบอิเล็กทรอนิกส& เพ่ือความทันสมัย และสะดวกรวดเร็วตCอผู>มารับ

บริการ 
3. ควรมีเจ>าหน>าท่ีสําหรับให>บริการจํานวนมากกวCาน้ี เน่ืองจากขณะน้ีผู>ใช>บริการมากข้ึน แตC 

เจ>าหน>าท่ีไมCเพียงพอตCอการให>บริการ ทําให>เกิดการลCาช>า  
4. แอร&ไมCเป�ดทําให>ผู>มาใช>ห>องสมุดไมCอยากมาใช>เพราะอากาศในห>องสมุดคCอนข>างอบอ>าว  
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ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อสภาพการบริหารงานวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

The opinion of the personnel on the condition of Academic 
Administration, Poly Krugthep technological College  

 

วิฑูรย& อริยะพงษ& และมุทิตา เบ็ญจาธิกุล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาค>นคว>าคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการ
บริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพประชากรท่ีใช>ในการศึกษา จํานวน 100 คน และ
สุCมตัวอยCางจํานวน 80 คน จากตารางเครซี่และมอร&แกน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการรวบรวมข>อมูล ได>แกC
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี
กรุงเทพ แบบมาตราสCวนประมาณคCา 5 ระดับ ใน 6 ด>านได>แกC (1) ด>านการบริหารหลักสูตร (2) ด>าน
การจัดประสบการณ&การเรียนการสอน (3) ด>านการวัดและประเมินผล (4) ด>านการใช>สื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู> (5) ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> (6) ด>านการนิเทศ สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&
ข>อมูล ได>แกC คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย และคCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวCา 
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

โดยรวมอยูCในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายด>านพบวCา ทุกด>านอยูCในระดับมาก  
คําสําคัญ: ความคิดเห็นบุคลากร 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the opinions of personnel towards 
the academic administration condition of Poly Krugthep technological College. The 
population used in the study was 100 people and sampling 80 people from Crazy 
and Morgan tables. 
 Tools used for data collection was a questionnaire for the opinions of 
personnel towards the academic administration condition of Poly Krugthep 
technological College with 5-level estimation scale in 6 areas: (1) curriculum 
management (2) teaching experience management (3) measurement and evaluation 
(4) media use for learning development (5 ) Research for learning development (6) 
Supervision. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. 
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 Major Findings 
 The opinions of the personnel on the academic administration condition of 
Poly Krugthep technological College were at high level. When considering each 
aspect, found that All aspects were at a high level. 
Keywords: Opinions of Personnel 
  
บทนํา 
 การจัดการเรียนรู> นับเปBนกลไกสําคัญในการพัฒนามนุษย&ให>มีความสมบูรณ&พร>อมท้ังรCางกาย 
จิตใจ สติปsญญา ความรู>และคุณธรรม การศึกษาในปsจจุบันจึงให>ความสําคัญกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู> ในฐานะของกลไกในการพัฒนาผู>เรียน ให>เปBนท้ังคนดี คนเกCง และมีความสุข ตามเจตนารมณ&
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติท่ีกําหนดแนวทางการดําเนินงานการศึกษาท่ีต>องเปBนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให>เปBนมนุษย&ท่ีสมบูรณ& ท้ังด>านรCางกาย อารมณ& จิตใจ สติปsญญา ความรู>คูCคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีสามารถให>ดํารงชีวิตอยูCได>ในสังคมอยCางมีความสุข 
 การศึกษาได>รับการคาดหวังจากสังคมในการทําหน>าท่ีสร>างคนให>มีคุณภาพ การศึกษาจึงเปBน
หัวใจสําคัญของการเตรียมความพร>อมในการสร>างและการพัฒนาคนเพ่ือนําไปสูCการพัฒนาชาติไทยให>
มีความเจริญก>าวหน>า ซึ่งการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝuกอบรมวิชาชีพเปBนการจัด
การศึกษาตามกฎหมายวCาด>วยการอาชีวศึกษา พระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2553 หน>า 19) ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาน้ันถือเปBนกระบวนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนให>มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและสCงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ
ประเทศให>ได>มาตรฐานสากลและการฝuกอบรมวิชาชีพทําให>ประชาชนสามารถมีอาชีพและพ่ึงพา
ตนเองได> เพ่ือให>สอดคล>องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ และแผนการศึกษาแหCงชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหCงชาติ, 2555). โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน
ในวิชาชีพระดับฝOมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปBนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให>
สูงข้ึนเพ่ือให>สอดคล>องกับความต>องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู>ทางทฤษฏีท่ีเปBนสากลและ
ภูมิปsญญาไทยมาพัฒนาผู>เรียนให>มีความรู>ความสามารถในทางปฏิบัติ 

การบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงเปBนหน>าท่ีหลักของผู>บริหารสถานศึกษาท่ีต>องแสดงภาวะ
ความเปBนผู>นําในการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) เพราะผู>บริหารเปBน
ผู>กําหนดทิศทางการทํางาน มีเป}าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน ท่ีเปBนกลไกในการขับเคลื่อนให>เกิดการ
ดําเนินงานให>บรรลุเป}าหมายอยCางมีประสิทธิภาพ และมีความมุCงม่ันท่ีจะไปสูCเป}าหมายน้ันให>จงได> 
ด>วยการทุCมเท พลังกายและความคิดอยCางเต็มกําลัง มีความเปBนผู>นําทางวิชาการสูง มีความคิดริเร่ิม มี
วิสัยทัศน&และรอบรู>เปBนท่ีพ่ึงทางวิชาการให>แกCผู>ใต>บังคับบัญชาได> มีความสามารถในการจัดการองค&กร 
บริหารจัดการให>มีครูสอนอยCางพอเพียง มอบหมายงานให>บุคลากรได>เหมาะสมกับศักยภาพ สอดรับ
กับภาระและปริมาณงานท่ีมอบหมาย ใช>หลักการกระจายอํานาจ และการมีสCวนรCวมในการบริหาร
ตลอดจนสCงเสริมให>มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู>เรียน และท>องถ่ิน สCงเสริมการ
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พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาผู>เรียนให>เปBนผู>มีความสมบูรณ&
รอบด>านท้ังด>านรCางกาย อารมณ& สังคมและสติปsญญา ตลอดจนการทําให>บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ตระหนักถึงหน>าท่ีท่ีรับผิดชอบ แม>งานสอนจะเปBนงานหลัก แตCงานในหน>าท่ีพิเศษท่ี
เก่ียวข>องกับการพัฒนาผู>เรียนเปBนหน>าท่ี ท่ีครูปฏิเสธไมCได> จึงเปBนหน>าท่ีของผู>บริหารสถานศึกษา ท่ีจะ
ทําให>ครูทุกคนรักในงานสอน สิ่งตCางๆเหลCาน้ีจะเกิดข้ึนได>และถือวCาเปBนสิ่งท่ีท>าทายความสามารถของ
ผู>บริหารอีกประการหน่ึงเพราะผู>บริหารถือเปBนตัวจักรสําคัญท่ีสุด  

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเปBนวิทยาลัยเอกชนแหCงหน่ึงท่ีนับวCามีความสําคัญเปBนอยCาง
ย่ิงท่ีได>เข>ามามีสCวนรCวมในการจัดการศึกษาด>านอาชีวศึกษาโดยอยูCในการกํากับดูแลของสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสCงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมุCง
ผลิตกําลังคนระดับก่ึงฝOมือ ระดับฝOมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคนิคช้ันสูงหรือระดับเทคโนโลยี และ
พัฒนากําลังคนโดยการรCวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพให>มีศักยภาพ
สนองตอบความต>องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่ีถือวCาเปBนตัวขับเคลื่อนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(กระทรวงศึกษาธิการ.2546หน>า 2) มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรประเภทพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมหลักสูตรประเภทอุสาหกรรม ท้ังประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี
โพลีกรุงเทพ 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู> วิจัยได>ดําเนินการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการ
บริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เพ่ือให>การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามความมุCงหมายของการวิจัย ผู>วิจัยได>ศึกษาสถานภาพของบุคลากรและขอบขCายวิชาการ
ไว> 6 ด>าน ตามภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย  

ขอบเขตของเนื้อหา  
การวิจัยน้ี เปBนการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพในขอบขCาย 6 ด>าน ดังน้ี1) ด>านการบริหารหลักสูตร 2) ด>านการจัด
ประสบการณ&การเรียนการสอน 3) ด>านการวัดและประเมินผล 4) ด>านการใช>สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> 
5) ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> 6) ด>านการนิเทศ  

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารวิชาการ 
 การศึกษาเปBนรากฐานสําคัญท่ีสุดสําหรับการสร>างสรรค&ความเจริญก>าวหน>าและการพัฒนา

ประเทศท่ีมีความสัมพันธ&โดยตรงจากทรัพยากรบุคคลให>เปBนผู>รู>จักคิด รู>จักทําและแก>ปsญหา เปBนการ
ใช>ให>เกิดประโยชน&สูงสุด ได>อยCางเต็มศักยภาพท้ังในด>านสติปsญญา รCางกายและจิตใจ ไปตลอดชีวิต 
(Hallinger, 2011: 128) การศึกษาเปBนเคร่ืองมือสําคัญในการทําให>เกิดทักษะและมีลักษณะความ
ประพฤติท่ีดีงาม มีความพร>อมท่ีจะประกอบอาชีพ เพ่ือสร>างสรรค&พัฒนาความเจริญม่ันคงแกC ต้ังแตC
ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก  

การบริหารวิชาการ เปBนการดําเนินกิจกรรมตCาง ๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 
โดยกลุCมบุคคลหลายฝ�ายท่ีเก่ียวข>องกับการบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให>ได>ผลดีและ
มีประสิทธิภาพประกอบด>วย(ปรียาพร วงศ&อนุตรโรจน&:2553) 

1. ด>านการบริหารหลักสูตร หมายถึง การชCวยเหลือในการวางแผนการใช>>หลักสูตรต>องมีการ
ทําความเข>าใจในหลักสูตร นําหลักสูตรไปใช>>และมีกาสCงเสริมให>>ครูได>เข>ามามีสCวนรCวมในการติดตามผล
การใช>>หลักสูตรอยCางตCอเน่ืองและยังสนับสนุนให>>ครูปฐมวัยเข>ารCวมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิม

สถานภาพของบุคลากร 
1  เพศ   
2  ตําแหนCง   
3  อายุ   
4  ประสบการณ&ทํางาน   
5  วุฒิการศึกษา   
 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมตีCอสภาพการ
บริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ 
ใน  6 ด>าน ได>แกC 
1. ด>านการบริหารหลักสูตร 
2. ด>านการจัดประสบการณ&การเรียนการสอน 
3. ด>านการวัดและประเมินผล 
4. ด>านการใช>สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน 
5. ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> 
6. ด>านการนิเทศ 
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ความรู>ให>>กับครูในการจัดทําหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห&หลักสูตรการศึกษา ติดตามผลการใช>>หลักสูตร
และประเมินผลหลักสูตรในสถานศึกษาและมีสCวนรCวมในการประชาสัมพันธ&&เผยแพรCหลักสูตร  

2. ด>านการจัดประสบการณ&การเรียนการสอน หมายถึง การชCวยเหลือในการจัดประสบกา
รณ&การเรียนรู>โดยเน>นผู>>เรียนเปBนสําคัญ มีกาสCงเสริมให>>ครูเข>ารCวมในการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู>
ในการจัดทําแผนประสบการณ& การจัดทําตารางกิจกรรมประจําวัน การจัดการเรียนการสอน มีกา
สCงเสริมและดําเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให> >เปBนไปอยCางมี
ประสิทธิภาพ การรCวมมือกันในการนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือดูความก>าวหน>าในการสอนของครู 
รวมถึงความต>องการในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ& &เผยแพรCหลักการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบตCาง ๆ  

3. ด>านการวัดและการประเมินผลการศึกษา หมายถึง การเข>รCวมวางแผนดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ตรวจสอบ ความรู>ความสามารถของผู>เรียน ความก>าวหน>าและความสําเร็จของการพัฒนาผู>เรียน การ
จัดอบรมให>>ความรู>กับครูปฐมวัยถึงหลักเกณฑ&&ในการวัดและประเมินผลผู>เรียน การนําผลการวิเคราะห&&
และประเมินมาใช>>ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยมีหลักเกณฑ&&การวัดและประเมินผลจากการใช>>แฟ}ม
สะสมผลงานเพ่ือประเมินเกณฑ&&ตามสภาพจริง การนิเทศ ควบคุมกํากับการวัดและประเมินผลใน
โรงเรียนโดยมีการเก็บข>อมูลเพ่ือวิเคราะห&&นําผลไปพัฒนาปรับปรุงแกไขตCอไป  

4. ด>านการใช>สื่อเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู> หมายถึง การชCวยเหลือในการดําเนินงาน โดยมี
การเชิญผู>เช่ียวชาญมาให>>ความรู>กับครูในด>านการผลิตสื่อและการใช>>สื่อการเรียนการสอนการจัดหา 
จัดซื้อการผลิตสื่อท่ีดีซึ่งเหมาะกับหนCวยการเรียนและพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด>าน คือรCางกาย อารมณ& 
จิตใจ สังคม สติปsญญา การกํากับ ติดตาม ดูแลประเมินผลการใช>>สื่อเพ่ือปรับปรุงการผลิตสื่อ สCงเสริม
การใช>>สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให>>มีประสิทธิภาพ และกCอประโยชน&ตCอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การเผยแพรCประชาสัมพันธ&&ถึงสื่อท่ีมีคุณภาพและวิธีการดูแลรักษาสื่อให>>พร>อมท่ีจะใช>>ประโยชน&
ได>ทุกเวลา 

5. ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> หมายถึง การชCวยเหลือในการแก>ปsญหาในช้ันเรียน โดย
มีการเชิญผู> >เช่ียวชาญมาให> >ความรู>เก่ียวกับกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียนอยCางเปBนระบบ มีการ
สCงเสริมให>>ความรู>ในเร่ืองการกําหนดปsญหาการสร>างเคร่ืองมือท่ีใช>>ในการแก>ปsญหา/พัฒนา การจัด
กิจกรรมแก>ปsญหา/พัฒนาการวัดผล/ประเมินผล สรุปผลการวิจัยในช้ันเรียนโดยมีกาสCงเสริมให>>มีการ
ติดตามความก>าวหน>าการทําวิจัยของครูอยCางสมํ่าเสมอและมีสCวนรCวมในการวางแผนประชาสัมพันธ&&
เผยแพรCงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให>>เปBนท่ีรู>จักกันอยCางกว>างขวาง  

6. ด>านการนิเทศ หมายถึง การชCวยเหลือ สCงเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงและแก>ไข
ปsญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู ตลอดจนการกระตุ>นให>ครูมีการศึกษาค>นคว>า เข>ารับการ
อบรม เพ่ือเพ่ิมความรู>และนําความรู>ไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และยังสCงเสริมให> >ครูได>
พัฒนาตนเองโดยให>>ครูเข>ารCวมเปBนศึกษานิเทศก& และมีสCวนรCวมในการใช>>กัลยาณมิตรรCวมกับเพ่ือนครู
ในการพัฒนาตนเอง  
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6. ระดับความคิดเห็นของบุคลกรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย หมายถึง 
คะแนนระดับความคิดเห็นของบุคลกรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ของโรงเรียน 
ท่ีวัดได>จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร ตามแบบสอบถามท่ีผู>วิจัยได>สร>างข้ึน 

ความคิดเห็น  
เฮอล็อค (Hurlock:1995) ได>ให>คํานิยามวCา ความคิดเห็นเปBนการแสดงออกด>านความรู>สึกสิ่ง

หน่ึงสิ่งใด เปBนความรู>สึกเช่ือถือท่ีไมCได>อยูC บนความแนCนอนหรือความจริง แตCข้ึนอยูCกับจิตใจบุคคลจะ
แสดงออกโดยมีข>ออ>างหรือการแสดง เหตุผลสนับสนุน หรือปกป}องความคิดเห็นน้ัน ความคิดเห็น
บางอยCางเปBนผลของการแปล ความหมายของข>อเท็จจริง ข้ึนอยูCกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตCละคน 
เชCน พ้ืนความรู> ประสบการณ& ในการทํางาน สภาพแวดล>อม และมีอารมณ&เปBนสCวนประกอบท่ีสําคัญ 
การแสดงความคิดเห็น อาจจะได>รับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได> 

เวบสเตอร& (Webster:1999) ได>ให>คํานิยามไว>วCา ความคิดเห็นเปBนการแสดงออก ของการ
ตัดสินใจหรือการลงความเห็นเก่ียวกับบุคคลใดหรือสิ่งใด เปBนการประเมินสถานการณ&หรือ ประเมิน
คCาตามความเช่ือหรือความรู>สึก โดยความเช่ือน้ันมีนํ้าหนักมากกวCาความประทับใจแตCน>อย กวCา
ความรู>สึกอันแท>จริง  

สรุปความคิดเห็นเปBนสภาพ ความรู>สึกทางด>านจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ&และการเรียนรู>
ของบุคคลากรท่ีมีตCอการบริหารวิชาการอันเปBนผลให>บุคคลากรมี ความคิดตCอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของ
ขอบขCายการบริหารวิชาการในลักษณะท่ีชอบ ไมCชอบ หรือเฉย ๆ  
  
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 ประชากร ท่ีใช>ในการศึกษาค>นคว>าในเร่ืองน้ี เปBนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูCจริงในวิทยาลัย
เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ปOการศึกษา 2561 จํานวน 100 คน 
 กลุ�มตัวอย�าง กําหนดขนาดกลุCมตัวอยCางโดยใช>ตาราง Krejcie & D.W. Morgan. (1970) ได>
จํานวน 80 คน  
  
 ตัวแปรท่ีใช ในการวิจัย  
 ตัวแปรอิสระ ได>แกC สถานภาพของบุคลากร เพศ ตําแหนCง อายุ ประสบการณ&ทํางาน และวุฒิ
การศึกษา  
 ตัวแปรตาม ได>แกC ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงาวิชาการวิทยาลัย
เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพในขอบขCาย 6 ด>าน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัย
เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ สรุปผลได>ดังน้ี 
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 1. สถานภาพของผู>ตอบแบบสอบถาม สCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีตําแหนCงครู มีอายุระหวCาง 
41-50 ปO มีประสบการณ&การทํางานมากกวCา 10 ปO และสCวนใหญCมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 2. ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี
กรุงเทพพบวCา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการ 6 ด>านโดยรวมอยูCใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายด>านพบวCา ทุกด>านอยูCในระดับมาก หากพิจารณาเปBนรายด>านพบวCา
โดยความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ ด>านการจัดประสบการณ&การเรียนการสอน มีระดับมาก
เปBนอันดับแรก รองลงมาคือ ด>านการบริหารหลักสูตร ด>านการใช>สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> ด>านการวัด
และประเมินผล และด>านการนิเทศ 
 
อภิปรายผลการศึกษา  
 การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการและมีประเด็นท่ี
นCาสนใจและสมควรนํามาอภิปรายผล ได>ดังตCอไปน้ี 
 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการและพบวCาโดยรวม ทุก
ด>านอยูCในระดับมาก ( x  = 3.71) และเม่ือพิจารณารายด>านทุกด>านอยูCในระดับมากเชCนกัน ได>แกC
ด>านการบริหารหลักสูตร ด>านการจัดประสบการณ&การเรียนการสอน ด>านการวัดและประเมินผล ด>าน
การใช>สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> และด>านการนิเทศ ท่ีปรากฏเชCนน้ี 
เพราะวCาบุคลากรมีความสําคัญตCอการบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการเปBนหัวใจหลักของการเรียน
การสอนในปsจจุบันและเพ่ือให>ทันตCอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยCางรวดเร็ว ผู>บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวข>องจึงต>องพัฒนาตนเองให>ทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน&ซึ่งบุคลากรมีความคิดเห็นใน
การบริหารงานวิชาการของตนเองท้ัง 6 ด>านของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ บรรลุตามนโยบาย 
เป}าหมาย และวัตถุประสงค&ของการจัดการศึกษา สอดคล>องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ภาณุทัต. 
(2555)ทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูตCอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ระยอง.พบวCาด>านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการสอนมีความต>องการอยูCในระดับมาก 
ดังท่ี ปรียาพร วงศ&อนุตรโรจน&.(2553,หน>า 45)ได>กลCาววCา ทุกคนมีความต>องการท่ีจะปรับปรุงตนเอง
เพ่ือก>าวให>ทันความเปลี่ยนแปลงตCางๆท่ีเกิดข้ึนในปsจจุบันและเพ่ิมข้ึนในอนาคตต>องการเรียนรู>และ
พัฒนาตนเองอยCางตCอเน่ือง ซึ่งสอดคล>องกับข>อสรุป ของมาสโลว& (Maslow. 1970:) ซึ่งวCาด>วยมนุษย&
ทุกคนพัฒนาได>และต>องการเปBนผู>มีคุณคCา และความ พึงพอใจในตนเอง ถ>าหากมนุษย&ทุกคนได>รับการ
ตอบสนองความต>องการตามลําดับข้ันแล>ว มนุษย&จะพัฒนาตนเองข้ึนตามลําดับเพ่ือความสําเร็จแหCง
ตน ดังน้ันการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันและความรู>สึกในการมีสCวนรCวมเปBนเจ>าของหนCวยงานจึงมี
ความสําคัญและจําเปBนอยCางย่ิง ซึ่งทําให>ผู>บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ มี
ความต่ืนตัวและเห็นถึงความสําคัญ ของการบริหารงานวิชาการ จึงเปBนเหตุผลท่ีทําให>ให>ผู>บริหาร ครู 
และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ มีความคิดเห็นในการบริหาร งานวิชาการมากทุกด>าน 
ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของรัตนศักด์ิ มณีรัตน&. (2550). การบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ตอนต>นของโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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อุตรดิตถ& พบวCา มีความต>องการพัฒนาทางด>านวิชาการ โดยรวมและรายด>านอยูCในระดับมากทุกด>าน
และ สอดคล>องกับชานน ตรงดี. (2551) ได>ทําการวิจัยความสัมพันธ&ระหวCางการใช>อํานาจของ
ผู>บริหารกับแรงจูงใจในการทํางานของโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หนองคาย ท่ี พบวCา ความต>องการพัฒนาวิชาการของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัด ขอนแกCนอยูCในระดับมากทุกด>านเชCนกัน  
 เม่ือพิจารณาเปBนรายด>านพบวCาทุกด>านอยูCในระดับมากเชCนกันโดยด>านการจัด ประสบการณ&
การเรียนการสอน ( x =3.84) มีคCามากเปBนอันดับแรก ท้ังน้ีอาจเปBนเพราะ ให>ผู>บริหาร ครู และ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ สCวนใหญCเห็นความจําเปBนในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุCงให>
ผู>เรียนเรียนอยCางมีความสุข โดยมีให>ผู>บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เปBน
ผู>จัดทําแผนการจัดประสบการณ&ให>สอดคล>องกับความต>องการของผู>เรียน และเม่ือพิจารณารายข>อ 
พบวCา ให>ผู>บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสCงเสริมและ
ปลูกฝsงคุณธรรม จริยธรรมให>กับผู>เรียนมีความคิดเห็นในระดับมากเปBนอันดับแรก ( x = 4.11) 
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือเตรียมความพร>อมให>กับผู>เรียนทุกด>าน( x = 4.03) และ
จัดกิจกรรมเพ่ือสCงเสริมความคิดสร>างสรรค&และจินตนาการให>กับผู>เรียน( x = 4.02) สCวนใหญCเห็น
ความสําคัญในการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู>ในการนําเอาความรู>ท่ีได>มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให>
มีประสิทธิภาพตามกระแสของการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติ ผู>เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู>และพัฒนาตนเองได>ท่ีวCาการจัดการศึกษาต>องยึดหลักท่ีและถือวCาผู>เรียน
สําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต>องสCงเสริมให>ผู>เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพให>ผู>บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ สนับสนุนและเปBนแหลCงความรู>
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปBนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดของการนําไปใช> หลักสูตรจะ
สัมฤทธ์ิผลตามจุดมุCงหมายหรือไมCน้ัน ข้ึนอยูCกับการ จัดการเรียนการสอนซึ่งไมCใชCแคCความรู>ต>องบวก
กับคุณธรรม จริยธรรมท่ีเด็กควรได>รับอีกด>วย ดังเชCน Katz, Daniel & Kahn, Robert L(1978) ได>
เสนอวCาพ้ืนฐานความต>องการของเด็กน้ันเปBนสิ่งสําคัญท่ีผู>ใหญCต>องรู>วCามีอะไรบ>างและตอบสนอง
อยCางไรจึงจะพัฒนาผู>เรียนอยCางได>ผล ควรใช>กฎแหCงการตอบสนองผู>เรียนโดยยึดหลักคือ "กฎแหCงผล
ท่ีดีท่ีสุด" ซึ่งกระทําได>โดยการให>คิดวCาการให>ประสบการณ&ตCางๆแกCผู>เรียนในด>านความเอาใจใสC ความ
รัก การกระตุ>น ความเปBนอิสระ และเน>นการพัฒนาทางสติปsญญา มีโอกาสให>ผู>เรียนได>สังเกต ทดลอง 
สอบถาม และเรียนรู>สิ่งแวดล>อมในแงCมุมตCางๆรู>จักปรับตัวเข>ากับสังคม ซึ่งท่ีกลCาวมาถ>าครูได>รับ การ
อบรมเพ่ือพัฒนาการสอนจัดกิจกรรมให>เหมาะกับพัฒนาการของเด็กให>เปBนไปอยCางถูกต>อง เหมาะสม
และเติบโตข้ึนอยCางมีคุณภาพ จึงทําให>ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการ
ตCอการจัดประสบการณ&การเรียนรู>โดยรวมอยูCในระดับมาก ซึ่ง  
 



324 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช  

 1. ควรให>บุคลากรเข>ามามีสCวนรCวมในการจัดอบรมให>ความรู>เก่ียวกับการวิจัยในรูปแบบ
ตCางๆ เพ่ือให>บุคลากรได>นําความรู>มาประยุกต&ใช>ในการจัดการเรียนการสอน 

 2. บุคลากรควรได>รับการอบรมพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะครูให>มีความรู>เร่ืองด>านการบริหาร
หลักสูตร ด>านการจัดประสบการณ&การเรียนการสอนด>านการวัดและประเมินผล ด>านการใช>สื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู> ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู> และด>านการนิเทศ เพ่ือให>เข>าใจตรงกันมีความ
ชัดเจนและนําผลท่ีได>มาพัฒนาผู>เรียน 
 3. บุคลากรควรให>ความสําคัญตCอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาทุกด>านโดย
สนับสนุนและสCงเสริมให>มีการศึกษาทําความเข>าใจ วางแผนพัฒนางานรCวมกัน 
 
 ข อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค นคว าอิสระต�อไป 

 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตCอสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยทํา
การวิจัยเฉพาะด>าน คือ ด>านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู>ท่ีนําไปสูCรูปธรรมด>านการพัฒนาการเรียน
การสอนในการบริหารงานวิชาการให>เกิดประสิทธิผล 

 2. ควรมีการศึกษาความต>องการของบุคลากรท่ีมีตCอขอบขCายการบริหารงานวิชาการ ด>าน
ใดมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะได>นําข>อมูลมาชCวยเหลือในสCวนท่ีเกิดปsญหา และแก>ไขได>ทันทCวงที 
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อิทธิพลของการรบัรู ความยุติธรรมต�อความไว เน้ือเชือ่ใจ ความพึงพอใจ การบอกต�อ  
ต�อการกลบัมาใช บริการซํ้าของลูกค าเรอืนไทยรสีอร�ท อุบลราชธานี 

The Influence Of Justified Perceive Perceived Justice On Trust, 
Satisfaction,Word Of Mouth On The Revisited Of Ruen  

Thai Resort Ubon Ratchathani 
 

จันทร&เพ็ญ วิศลัยาขจรเดช1 และอาริยา ภูวคีรีวิวัฒน&2 

1สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลักยกรุงเทพธนบุรี 
2สาขาวิชาการจดัการ (ทางไกล๗ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

   อิทธิพลของการรับรู>ความยุติธรรมตCอความไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตCอ และการ
กลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>าของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค& คือ 
  (1) เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความไว>เน้ือเช่ือใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี 
(2) เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจของลูกค>า อันได>แกC การรับรู>ความยุติธรรม และความ
ไว>เน้ือเช่ือใจของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(3) เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการบอกตCอของ
ลูกค>า อันได>แกC ความไว>เน้ือเช่ือใจ และความพึงพอใจของลูกค>าของลูกค>าของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี (4) เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการกลับมาใช>บริการซ้ํา อันได>แกC ความไว>เน้ือเช่ือใจ 
และความพึงพอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี และ(5) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล>อง
ของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของการรับรู>ความยุติธรรมตCอความไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอก
ตCอ และการกลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานีกับข>อมูลเชิงประจักษ& 
 ตัวแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ได>แกC ตัวแปรอิสระคือ การรับรู>ความยุติธรรม ตัวแปรค่ันกลาง 
ได>แกC ความไว>เน้ือเช่ือใจ และความพึงพอใจ และตัวแปรตาม ได>แกC การบอกตCอ และการกลับมาใช>
บริการซ้ํา  
 ผู>วิจัยใช>ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการวิจัยเชิงประจักษ& ใช> แบบสอบถาม
เปBนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูลจากผู>เข>าใช>บริการท่ีเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี จํานวน 
410 คน สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล ได>แกC การแจกแจงความถ่ี การหาคCาร>อยละ การหาคCาเฉลี่ย 
การหาคCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห&โมเดลสมการโครงสร>าง 
   ผลการศึกษาแสดงวCาโมเดลมีความสอดคล>องกับข>อมูลเชิงประจักษ&อยูCในเกณฑ&ดี คCาไคส

แควร& (χ2) เทCากับ 144.620 ท่ีองศาอิสระ (df) 121 คCาความนCาจะเปBน (p–value) เทCากับ 0.070 

ไค–สแควร&สัมพัทธ& (χ2/df) เทCากับ 1.195 คCาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทCากับ 0.974 คCา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก> (AGFI) เทCากับ 0.923 คCาดัชนีวัดระดับความสอดคล>อง
เปรียบเทียบ (CFI) เทCากับ 1.000 คCาดัชนีรากของคCาเฉลี่ยกําลังสองของสCวนท่ีเหลือมาตรฐาน 
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(SRMR) เทCากับ 0.013 คCาดัชนีคCาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ คCาพารามิเตอร& (RMSEA) 
เทCากับ 0.021 นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวCา (1) การรับรู>ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตCอความไว>
เน้ือเช่ือใจของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(2) การรับรู>ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตCอความพึง
พอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(3) ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอความพึง
พอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(4) ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการบอกตCอ
ของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(5) ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการกลับมาใช>
บริการซ้ําของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(6) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการบอกตCอ
ของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี(7) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการกลับมาใช>บริการ
ซ้ําของลูกค>า เรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี   
คําสําคัญ: การรับรู>ความยุติธรรม ความไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตCอ การกลับมาใช>บริการซ้ํา  
 

Abstract 
The objectives of this research were (1) To study the Influence of justice 

perceive on customer trust of Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani (2) To study the 
Influence of perceived justice and customer trust on customer satisfaction of Ruen 
Thai Resort Ubon Ratchathani (3) To study the Influence of customer trust and 
satisfaction on customer word of mouth of Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani (4) To 
study the Influence of customer trust and satisfaction on customer revisited Ruen 
Thai Resort Ubon Ratchathani (5) To validate a causal relationship model of 
influence of perceived justice on trust, satisfaction, word of mouth and revisited of 
Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani customers.  

The variables in this investigation consisted of the following; justice perceive 
as the independent variable; trust and satisfaction as mediating variable ; word of 
mouth and revisited as dependent variable. 

The researcher used quantitative methods which involved empirical research. 
The instrument of research was a questionnaire used to collect data form 410 of 
Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani’s customers. The statistics used in data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and structural equation 
model analysis. 
 It was found that the model was consistent with the empirical data. 

Goodness of fit measures were found to be Chi-square (χ2)  = 144.620 Degree of 

freedom = 121; p–value = 0.070; Relative Chi-square (χ2/df) = 1.195; Goodness of Fit 
Index (GFI) = 0.974; Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI) = 0.923; Comparative Fit 
Index (CFI) = 1.000; Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.013 and 
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Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.021. It was also found that (1) 
Perceived justice had a  positive and direct influence on trust of Ruen Thai Resort 
Ubon Ratchathani’s customers; (2) Perceived justice had a positive and direct 
influence on satisfaction of Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani’s customers; (3) 
customer trust had a positive and direct influence on satisfaction of Ruen Thai Resort 
Ubon Ratchathani’s customers; (4) customer trust had a positive and direct influence 
on word of mouth of Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani’s customers; (5) customer 
trust had a positive and direct influence on revisited of Ruen Thai Resort Ubon 
Ratchathani’s customers and (6) customer satisfaction had a positive influence on 
word of mouth Ruen Thai Resort Ubon Ratchathani’s customers and (7) customer 
satisfaction had a positive influence on revisited of Ruen Thai Resort Ubon 
Ratchathani’s customers. 
 Based on the these findings, the researcher recommends that Ruen Thai 
Resort Ubon Ratchathani more fully focus on customer’s perceived justice to deepen 
customer trust, satisfaction, word of mouth and revisited.  
Keywords: perceived justice, trust, satisfaction, word of mouth, revisited  
  
บทนํา 

การเป�ดเสรีบริการด>านการทCองเท่ียว ซึ่งรวมถึงธุรกิจทCองเท่ียว และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองภายใต>
กรอบอาเซียนแตCขณะเดียวกันก็ทําให>มีความเปBนไปได>สูงวCาแนวโน>มการแขCงขันในอนาคตจะย่ิงทวี
ความเข>มข>นเพ่ิมมากข้ึนอยCางแนCนอน การเป�ดโอกาสให>ชาวตCางชาติเข>ามาลงทุนในเมืองไทยด>วยการ
ถือครองสัดสCวนการถือหุ>นท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากคูCแขCงท้ังรายเดิม และรายใหมCท่ีต>องการเข>าสูCตลาดเพ่ือ
ชCวงชิงสCวนแบCงในตลาดการให>บริการด>านการทCองเท่ียวท่ีคาดวCาจะมีขนาดใหญCข้ึนตามแนวโน>มมูลคCา
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน (การทCองเท่ียวแหCงประเทศไทย, 2557) 
 ธุรกิจโรงแรม และการทCองเท่ียวนับเปBนหน่ึงในธุรกิจภาคบริการท่ีต>องเตรียมพร>อมรับมือ
ในทันทีกับการเปลี่ยนของการเป�ดเสรีทางการค>าท่ีจะมีข้ึนในปO 2558 ประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 
ประเทศ ได>แกC ไทย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส& อินโดนีเซีย สิงคโปร& บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมCา 
จะเป�ดเสรีตCอกันในภาคบริการทันทีเม่ือถึงเวลาน้ันนักทCองเท่ียวแตCละชาติจะไปมาหาสูC และทําการค>า
ระหวCางกันได>อยCางเสรี ประชากรเกือบ 600 ล>านคน แม>ท้ังหมดจะไมCใชCนักทCองเท่ียวของไทยเพียง
ประเทศเดียวเพราะแตCละประเทศมีความสามารถในการเดินทางทCองเท่ียว และกําลังซื้อไมCเหมือนกัน 
แตCกลุCมน้ีก็เปBนตลาดท่ีมีความสําคัญ เพราะเปBนบ>านใกล>เรือนเคียงกับไทยซึ่งไทยมีความได>เปรียบและ
โอกาส เพราะนักทCองเท่ียวสามารถเดินทางได>สะดวกโดยเฉพาะการเช่ือมโยงทางอากาศและทางบก 
(สภาหอการค>าไทย, 2554) 
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ปsจจัยความเสี่ยงตCอธุรกิจโรงแรม และการทCองเท่ียวในเร่ืองภัยธรรมชาติ สถานการณ&
ทางด>านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี ยังคงชะลอตัว คCาเงินบาทท่ีผันผวน และแข็งคCา  
ผู>ประกอบการสCวนใหญCได>มีการเตรียมความพร>อมในการรับมือกับสถานการณ&ความเสี่ยงตCาง ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนและสCงผลกระทบตCอธุรกิจในระดับปานกลาง สําหรับสถานการณ&ในปO 2556 ผู>ประกอบการ
สCวนใหญCมีความกังวลเก่ียวกับปsญหาความขัดแย>งทางการเมืองและปsญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเทCา ๆ 
กัน (OKnation, 2556) 
 การทCองเท่ียวปO 2556 รายงานการคาดการณ&แนวโน>มการทCองเท่ียวในประเทศไทยสําหรับปO 
2557 ของกรมการทCองเท่ียว มีความกังวลวCา ภาคการทCองเท่ียวจะได>รับผลกระทบท้ังจากสถานการณ&
ทางการเมืองภายในประเทศท่ีดําเนินมาต้ังแตCเดือนพฤศจิกายน 2556 และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช>กฎหมายด>านการทCองเท่ียวของประเทศจีน ซึ่งคาดวCา จะสCงผลกระทบตCอการขยายตัว
ของนักทCองเท่ียว แตCมาถึงขณะน้ีกลับพบวCา ตลอดเดือนธันวาคม 2556 น้ี นักทCองเท่ียวท่ีเดินทางเข>า
มาทCองเท่ียวในประเทศไทย ยังมีอัตราขยายตัว จากชCวงเวลาเดียวกันของปOท่ีแล>ว (ธนิตา อิสรา, 
2557) 

จากเหตุผลท่ีกลCาวมาเปBนสาเหตุจูงใจให>ผู>วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของ
การรับรู>ความยุติธรรมตCอความไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตCอ และการกลับมาใช>บริการซ้ํา
ของลูกค>าของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี เพ่ือนําผลจากการวิจัยไปพัฒนาการรับรู>ความยุติธรรม
ของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี เพ่ือกCอให>เกิดความไว>เน้ือเช่ือใจ สCงผลให>เกิดความพึงพอใจจูงใจให>
ลูกค>าบอกตCอคนใกล>ชิด และกลับมาใช>บริการท่ีเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ซ้ําอีกหากโอกาส
เอ้ืออํานวย 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความไว>เน้ือเช่ือใจ อันได>แกC การรับรู>ความยุติธรรมของ
ลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

2. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจของลูกค>า อันได>แกC การรับรู>ความยุติธรรม 
และความไว>เน้ือเช่ือใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

3. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการบอกตCอของลูกค>า อันได>แกC ความไว>เน้ือเช่ือใจ และ
ความพึงพอใจของลูกค>าของลูกค>าของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

4. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการกลับมาใช>บริการซ้ํา อันได>แกC ความไว>เน้ือเช่ือใจ และ
ความพึงพอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

5. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล>องของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของการรับรู>ความยุติธรรมตCอ
ความไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตCอ และการกลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี กับข>อมูลเชิงประจักษ& 
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กรอบแนวความคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข อมูลท่ัวไป 

กลุCมตัวอยCางเปBนผู>ใช>บริการของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี จํานวนท้ังสิ้น 410 คน 
สCวนใหญCเปBน เพศชาย คิดเปBนร>อยละ 51.46  อายุ 41–50 ปO คิดเปBนร>อยละ 31.22 สถานภาพโสด 
คิดเปBนร>อยละ 38.29 (4) ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 69.76 และ รายได>ตCอเดือน 
30,001–50,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 47.56 

กลุCมตัวอยCางท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นตCอการรับรู>ความยุติธรรม มิติความยุติธรรม
ด>านปฏิสัมพันธ& (INJ) อยูCในระดับปานกลาง มิติความยุติธรรมด>านกระบวนการ (PRJ) อยูCในระดับ
ปานกลาง มิติความยุติธรรมด>านจัดสรรผลประโยชน& (DIJ) อยูCในระดับปานกลาง ความไว>เน้ือเช่ือใจ 
(TRS) อยูCในระดับปานกลาง ความพึงพอใจ (SAT) อยูCในระดับปานกลาง การบอกตCอ (WOM) อยูCใน
ระดับปานกลาง และการกลับมาใช>บริการซ้ํา (RVS) อยูCในระดับปานกลาง  

ผู> วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามลําดับของวัตถุประสงค&การวิจัยท่ีสอดคล>องกับ
สมมติฐานการวิจัยดังตCอไปน้ี 

ข>อท่ี 1 เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความไว>เน้ือเช่ือใจ อันได>แกC การรับรู>ความยุติธรรม
ท่ีประกอบด>วย  

ผลการวิจัยพบวCา การรับรู>ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตCอความไว>เน้ือเช่ือใจของลูกค>า 
เรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

ข>อท่ี 2 เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอความพึงพอใจของลูกค>า อันได>แกC  
การรับรู>ความยุติธรรม และความไว>เน้ือเช่ือใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

 

การรับรู>ความยุติธรรม 

 

ความพึงพอใจ 
ของลูกค>า 

 

ความไว้เนื $อเชื(อ
ใจของลกูค้า 

 

การบอกตCอ 
ของลูกค>า 

 

การกลับมาใช>
บริการซ้ําของ

ลูกค>า 
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ผลการวิจัยพบวCา (1) การรับรู>ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>า
เรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี และ (2) ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอความพึงพอใจของ
เรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

ข>อท่ี 3 เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการบอกตCอของลูกค>า อันได>แกC  
ความไว>เน้ือเช่ือใจ และความพึงพอใจของลูกค>าของลูกค>าของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวCา (1) ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการบอกตCอของลูกค>าเรือน
ไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี และ (2) ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการกลับมาใช>บริการซ้ําของ
ลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี  

ข>อท่ี 4 เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการกลับมาใช>บริการซ้ํา อันได>แกC  
ความไว>เน้ือเช่ือใจ และความพึงพอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบวCา (1) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการบอกตCอของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี และ (2) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการกลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>า เรือนไทย
รีสอร&ท อุบลราชธานี  

ข>อท่ี 5 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล>องของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของการ 
รับรู>ความยุติธรรมตCอความไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตCอ และการกลับมาใช>

บริการซ้ําของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี กับข>อมูลเชิงประจักษ& 
ผลการวิจัยแสดงวCา โมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของการรับรู>ความยุติธรรมตCอความ 
ไว>เน้ือเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตCอ และการกลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>าเรือนไทยรี

สอร&ท อุบลราชธานี กับข>อมูลเชิงประจักษ& มีความสอดคล>องกับข>อมูลเชิงประจักษ&อยูCในเกณฑ&ดี คCา

ไค–สแควร& (χ2) เทCากับ 144.620 ท่ีองศาอิสระ (df) 121 คCาความนCาจะเปBน (p–value) เทCากับ 

0.070 ไค-สแควร&สัมพัทธ& (χ2/df) เทCากับ 1.195 คCาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทCากับ 
0.974 คCาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก> (AGFI) เทCากับ 0.923 คCาดัชนีวัดระดับ ความ
สอดคล>อง เปรียบเทียบ (CFI) เทCากับ 1.000 คCาดัชนีรากของคCาเฉลี่ยกําลังสองของสCวนท่ีเหลือ
มาตรฐาน (SRMR) เทCากับ 0.013 และคCาดัชนีคCาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคCาพารามิเตอร& 
(RMSEA) เทCากับ 0.021 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การรับรู>ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตCอความไว>เน้ือเช่ือใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.929 ซึ่ง
สอดคล>องกับงานวิจัยของ Taegoo, Woo Gon and Hong-Bumm (2009) และ Ling, Yaobin, 
Long, and Patrick (2012) และเปBนไปตามทฤษฎีของ Davidow (2003) กลCาวคือ การรับรู>ความ
ยุติธรรม เก่ียวข>องกับการบริการของพนักงาน ซึ่งปฏิบัติตCอลูกค>าด>วยความสุภาพ มีการบริการท่ีเปBน
ข้ันตอน และตรงตCอเวลา ทําให>ลูกค>าเกิดความไว>วางใจ อีกท้ังมีการบริการลูกค>าทุก ๆ คนอยCางเทCา
เทียม และยุติธรรม ทําให>ลูกค>าเห็นถึงความถูกต>องตรงไปตรงมาในการให>บริการของเรือนไทยรีสอร&ท 
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อุบลราชธานี หากมีข้ันตอนในการให>บริการท่ีเกิดข>อผิดพลาดพนักงานสามารถแก>ไขปsญหาข>อขัดข>อง
ให>กับลูกค>าได>อยCางถูกต>องรวดเร็ว สCงผลให>ลูกค>าเกิดความไว>เน้ือเช่ือใจตCอ เรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี ท่ีมีความพร>อมในการให>บริการตCอลูกค>า และม่ันใจในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความซื่อสัตย&
สุจริตของอสิตา อีโค รีสอร&ท ดังน้ันสามารถสรุปได>วCา หากลูกค>ารับรู>ถึงความยุติธรรมท่ีมากข้ึนแล>วก็
จะทําให>ลูกค>าเกิดความไว>เน้ือเช่ือใจในเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี เพ่ิมมากข้ึนตามไปด>วย  

การรับรู>ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.572 ซึ่ง
สอดคล>องกับงานวิจัยของ Taegoo, Woo Gon and Hong-Bumm (2009); Ling, Yaobin, Long, 
and Patrick (2010); Yu-Wei and Yu-Hern (2010) และ Heesup and Chul (2013) และเปBนไป
ตามทฤษฎีของ Oliver (1996) กลCาวคือ การรับรู>ความยุติธรรม เก่ียวข>องกับเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี มีข้ันตอนในการให>บริการท่ีถูกต>องเหมาะสม เม่ือลูกค>าเข>ามาภายในรีสอร&ท พนักงานมี
การปฏิบัติตCอลูกค>าด>วยความสุภาพ และเคารพ หากมีข>อผิดพลาดในการให>บริการพนักงานรีบกลCาว
คําขอโทษ   และรีบแก>ไขปsญหาให>กับลูกค>าอยCางรวดเร็วถูกต>อง สCงผลให>ลูกค>าพึงพอใจตCอการ
ให>บริการของพนักงาน อีกท้ังเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี มีความพร>อมในการให>บริการโดยมี
ห>องพักท่ีสะอาดทันสมัย สภาพแวดล>อมภายในรีสอร&ทท่ียังคงความเปBนธรรมชาติท่ีสวยงาม สCงผลให>
ลูกค>าพึงพอใจตCอห>องพัก และสภาพแวดล>อมภายในเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี นอกจากน้ีเรือน
ไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ยังมีการบริการท่ีเอาใจใสCลูกค>า สCงผลให>ลูกค>ามีความพึงพอใจกับข้ันตอนใน
การให>บริการท่ียุติธรรม และรู>สึกคุ>มคCากับคCาใช>จCายท่ีได>จCายไป ดังน้ันสามารถสรุปได>วCา หากลูกค>า
รับรู>ถึงความยุติธรรมจะทําให>ลูกค>าเกิดความพึงพอใจตCอเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี เพ่ิมมากข้ึน
ตามไปด>วย 

ความไว> เน้ือเช่ือใจมี อิท ธิพลทางบวกตCอความพึงพอใจของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.297 ซึ่ง
สอดคล>องกับงาน วิ จัยของ Taegoo, Woo Gon and Hong-Bumm (2009); Ching-I (2010); 
Sandra and Elisabeth ( 2011); Yoo-Shik, Jin-Soo and Choong-Ki (2010) แ ล ะ  Dev and 
Heesup (2014) และเปBนไปตามทฤษฎีของ Garbarino and Johnson (1999) กลCาวคือ ความไว>
เน้ือเช่ือใจ เก่ียวข>องกับการท่ีเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ดําเนินธุรกิจด>วยความซื่อสัตย&สุจริต และ
มีการให>บริการตCอลูกค>าด>วยความซื่อสัตย&สุจริต ทําในสิ่งท่ีถูกต>องตรงไปตรงมา ไมCวCาจะเปBนในเร่ือง
ของการบริการของพนักงานต>อนรับหน>าเคาเตอร& และพนักงานในสCวนตCาง ๆ ท่ีมีการบริการด>วยความ
จริงใจ และมีความซื่อสัตย& สCงผลให>ลูกค>าเกิดความพึงพอใจ และไว>วางใจตCออสิตา อีโค รีสอร&ท ดังน้ัน
สามารถสรุปได>วCา เม่ือลูกค>ามีความไว>เน้ือเช่ือใจท่ีมากข้ึนแล>ว ก็สCงผลให>ลูกค>ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน
ตามไปด>วย  

ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการบอกตCอของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี 
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.668 ซึ่งสอดคล>องกับ
งาน วิ จั ยขอ ง Taegoo, Woo Gon, and Hong-Bumm (2009); Ching-I (2010); Sandra and 
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Elisabeth (2011) และ Dev and Heesup (2014) และเปBนไปตามทฤษฎีของ Anderson, Fornell 
and Lehmann (1994) กลCาวคือ ความไว>เน้ือเช่ือใจ เก่ียวข>องกับระดับท่ีลูกค>ามีความเช่ือม่ัน และ
ไว>วางใจในการบริการของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ท่ีดําเนินธุรกิจด>วยความซื่อสัตย&สุจริต สCงผล
ให>ลูกค>าแนะนําครอบครัว และเพ่ือนรCวมงานให>มาพักผCอนท่ีเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี โดยการ
เลCาถึงประสบการณ&ดี ๆ ท่ีได>รับจากเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี อาทิเชCน ในเร่ืองการบริการท่ีมี
ความซื่อสัตย&    มีความถูกต>องตรงไปตรง เพ่ือให>ครอบครัว และเพ่ือนรCวมงานฟsง และเปBนข>อมูลใน
การตัดสินใจสําหรับการเข>ามาพักผCอน หากมีผู>อ่ืนพูดถึงเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ในแงCลบซึ่งไมC
ตรงกับความประสบการณ&ท่ีได>รับ ลูกค>าก็ยินดีท่ีจะแก>ตCางให> ดังน้ันสามารถสรุปได>วCา เม่ือลูกค>ามี
ความไว>เน้ือเช่ือใจท่ีมากข้ึนแล>ว ก็สCงผลให>ลูกค>ามีการบอกตCอเพ่ิมข้ึนตามไปด>วย  

ความไว>เน้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการกลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท 
อุบลราชธานี อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.727 ซึ่ง
สอดคล>องกับงาน วิ จัยของ Sandra and Elisabeth (2011); Dev and Heesup (2014) และ 
Patricia and Ignacio (2013) และเปBนไปตามทฤษฎีของ Anderson, Fornell and Lehmann 
(1994) กลCาวคือ ความไว>เน้ือเช่ือใจ เก่ียวข>องกับระดับท่ีลูกค>ามีความเช่ือถือ และไว>วางใจตCอความ
ซื่อสัตย&ของเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ท่ีมีการดําเนินธุรกิจด>วยความซื่อสัตย& สCงผลให>ลูกค>า
กลับมาใช>บริการซ้ําอีกคร้ังในอนาคต และด>วยความไว>เน้ือเช่ือใจในความซื่อสัตย&สุจริตในการ
ให>บริการ ลูกค>าก็จะกลับมาใช>บริการจัดกิจกรรมสัมมนาในคร้ังตCอไปถึงแม>วCาราคาท่ีพักจะสูงข้ึนตาม
สภาวะเศรษฐกิจ ลูกค>าก็ยินดีท่ีจะจCายเงิน เพราะม่ันใจในความตรงไปตรงมา และรู>สึกคุ>มคCา หาก
ลูกค>ามีวันหยุดก็จะพาครอบครัวมาใช>บริการท่ีเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ดังน้ันสามารถสรุปได>วCา 
เม่ือลูกค>ามีความไว>เน้ือเช่ือใจท่ีมากข้ึนแล>ว ก็สCงผลให>ลูกค>ากลับมาใช>บริการซ้ําเพ่ิมข้ึนตามไปด>วย  

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการบอกตCอของลูกค>าเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี 
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.250 ซึ่งสอดคล>องกับ
งานวิจัยของ Shu-Ching (2012);Ing-Long (2013) และ Lerzan, Alexander, Pelin, Bart and 
Timothy (2013) และเปBนไปตามทฤษฎีของ Anderson, Fornell and Lehmann (1994) กลCาวคือ
ความพึงพอใจ เก่ียวข>องกับการท่ีลูกค>ามีความพึงพอใจตCอการบริการของพนักงานต>อนรับหน>า
เคาน&เตอร&ท่ีบริการลูกค>าด>วยความสุภาพ และพนักงานในสCวนตCาง ๆ มีความพร>อมในให>การบริการ
ด>วยการเอาใจใสCลูกค>าเปBนอยCางดี สCงผลให>ลูกค>าบอกตCอโดยการพูดถึงประสบการณ&ดี ๆ ท่ีได>รับจาก
เรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ให>คนในครอบครัวฟsง พร>อมท้ังมีการแนะนําเพ่ือนรCวมงานให>มา
พักผCอน โดยมีการพูดถึงห>องพัก และสภาพแวดล>อมภายในรีสอร&ทท่ีมีความสวยงาม และเปBน
ธรรมชาติ หากมีใครพูดถึงเรือนไทยรีสอร&ท อุบลราชธานี ในแงCลบ ซึ่งไมCตรงกับประสบการณ&ดี ๆ ท่ี
ลูกค>าได>รับ ลูกค>าก็พร>อมท่ีจะแก>ตCางให> ดังน้ันสามารถสรุปได>วCา เม่ือลูกค>ามีความพึงพอใจท่ีมากข้ึน
แล>ว ก็สCงผลให>ลูกค>ามีการบอกตCอเพ่ิมข้ึนตามไปด>วย  

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตCอการกลับมาใช>บริการซ้ําของลูกค>า อสิตา อีโค รีสอร&ท 
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิเส>นทางเทCากับ 0.245 ซึ่งสอดคล>องกับ
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งาน วิจัยของ Daniel, Christopher and Philip (2011); Lerzan, Alexander, Pelin, Bart and 
Timothy (2013) และ Dev and Heesup (2014) และเปBนไปตามทฤษฎีของ Anderson, Fornell 
and Lehmann (1994) กลCาวคือ ความพึงพอใจ เก่ียวข>องกับการท่ีลูกค>าเข>ามาใช>บริการท่ี เรือนไทย
รีสอร&ท อุบลราชธานี แล>วมีความพึงพอใจตCอสภาพแวดล>อมภายในรีสอร&ท พึงพอใจตCอการบริการของ
พนักงานท่ีมีข้ันตอนการบริการท่ีดี และพึงพอใจในห>องพักท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีสูง   ทําให>
ลูกค>าเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาพักผCอนอีกคร้ังถ>ามีโอกาส จึงสCงผลให>ลูกค>ากลับมาใช>
บริการซ้ําอีกคร้ังในอนาคต อีกท้ังพาครอบครัวเข>ามาพักผCอนในชCวงวันหยุด และหากมีการจัด
กิจกรรมสัมมนาในคร้ังตCอไปลูกค>าก็ยังคงกลับมาใช>บริการถึงแม>วCาราคาท่ีพักจะสูงข้ึนตามสภาวะ
เศรษฐกิจก็ตาม ดังน้ันสามารถสรุปได>วCา เม่ือลูกค>ามีความพึงพอใจท่ีมากข้ึนแล>ว ก็สCงผลให>ลูกค>ามี
การกลับมาใช>บริการซ้ําเพ่ิมข้ึนตามไปด>วย  

 
ข อเสนอแนะ 
 1. ควรให>บริการลูกค>าด>วยความสุภาพ ปฏิบัติตCอลูกค>าด>วยความเคารพและเอาใจใสC มีการ
สื่อสารกับลูกค>าด>วยความระมัดระวัง เม่ือมีข>อผิดพลาดในการให>บริการพนักงานแสดงความ
รับผิดชอบและสามารถแก>ไขปsญหาให>กับลูกค>าได>อยCางรวดเร็ว อีกท้ังมีความพร>อมในการอธิบาย
ข>อมูลตCาง ๆ ภายในรีสอร&ทให>กับลูกค>าได>อยCางถูกต>อง  

2. ควรมีข้ันตอนในการให>บริการลูกค>าท่ียุติธรรม มีการดําเนินการท่ีถูกต>อง และเหมาะสม 
และมีข้ันตอนในการแก>ไขปsญหาข>อขัดข>องให>แกCลูกค>าเปBนอยCางดี รวมท้ังมีความพร>อมในการ
ให>บริการโดยพนักงานมีการปฏิบัติตCอลูกค>าเปBนข้ันตอน และตรงตCอเวลา  
 
ข อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 
 ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปsจจัยด>านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากกรอบแนวคิดในงานวิจัยน้ี อาทิเชCน 
เชCน ปsจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ&ตCอคุณภาพการให>บริการ (Factors relating to service quality) กล
ยุทธ&สCวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mixed Strategies) 
เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ อสินค> าออนไลน&ของผู>บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>า
ออนไลน& กลุCมตัวอยCางในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู>ท่ีอาศัยอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด 
โดย วิ ธีการสุC ม ตั วอยC างแบบตามสะดวกการวิ เคราะห& ข> อ มูล ใช> ส ถิ ติ เชิ งพรรณ นา ได> แกC  
คCาร>อยละ ความถ่ีคCา คCาเฉลี่ย และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวCา กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC
เปBนเพศหญิง มีอายุ20 – 30 ปO ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได>ตCอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวนช่ัวโมงการใช>อินเตอร&เน็ต  
1 – 2 ช่ัวโมง สถานท่ีใช>บริการอินเตอร&เน็ตบ>านหรือท่ีพักอาศัย อุปกรณ& ท่ีใช>โทรศัพท&มือถือ  
ชCองทางในการเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ผCานทางเฟสบุ�ค ความถ่ีในการสั่งซื้อสินค>าออนไลน& 1-2 คร้ังตCอ
เดือน คCาใช>จCายในการซื้อสินค>าออนไลน&ตCอคร้ัง 500 – 1,000 บาท การชําระคCาสินค>าโดยวิธีเก็บโอน
ผCานระบบไอแบงก&ก้ิง ประเภทของสินค>าหรือบริการท่ีซื้อเสื้อผ>า/เคร่ืองแตCงกาย และผู>มีสCวนรCวมใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าตนเอง ปsจจัยท่ีสCวนประสมทางการตลาดมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค>าออนไลน& ประกอบด>วยปsจจัยด>านการผลิต สินค>ามีสินค>าตรงกับท่ีต>องการ ปsจจัยด>านราคา 
สินค>ามีราคาถูกกวCาการซื้อชCองทางอ่ืน ปsจจัยด>านการจัดจําหนCาย สามารถสั่งซื้อได>ตลอด 24 ช่ัวโมง 
และปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมสCงเสริมการขายสมํ่าเสมอ เชCน ให>สCวนลดตาม
เทศกาลตCางๆ  
คําสําคัญ: พฤติกรรม, สินค>าออนไลน&, ผู>บริโภค 
 

Abstract 
The behavior of online shopping customer decisions in Bangkok. The 

objective of this research was to study the buying behaviors and the marketing mixed 
influencing the online shopping. The sample group used in this research was 400 
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consumers shopped online in Bangkok selected by convenience sampling method. 
The data analysis was done by using frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The results showed that the majority were female, 20 – 30 years old, with 
bachelors’ degree and marriage status, being employed at private companies with an 
average income of fewer than 10,000 – 20,000 baht per month. The number of hours 
of internet usage is 1 – 2 hours. location of the internet service is home or residence. 
The device that connects to the internet is a mobile phone. The channel to shopped 
online was Facebook. The frequency in online shopping was 1 - 2 times per month. 
The expense spent on each time of online shopping was approximately under 500 – 
1,000 Baht and Payment of goods by means of transferring via the I Banking system. 
The type of product/service purchased is clothing/costume/outfits. The persons 
involved in the decision making to buy online products were themselves. The 
marketing mix affecting online shopping decisions consists of production factors, 
products that have the products that match the needs. The price factor is that the 
product is cheaper than buying other channels. Distribution factors can be ordered 
24 hours a day. And marketing promotion factors, regularly organizing promotional 
activities such as discounts at various festivals 
Keyword : Behavior, Online Shopping, Customer 
 
บทนํา 

ปsจจุบันการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอันเน่ืองจากสภาพแวดล>อมทาง
สั งคม ไมC สามารถจะปฏิ เสธได> วCาเทคโนโลยีได> เข> ามามีบทบาทสํ าคัญ ในการดําเนิน ชี วิต 
เปBนอยCางมากมีการเปลี่ยนแปลงเปBนสังคมโลกาภิวัฒน& กลCาวคือ เปBนสังคมไร>พรมแดน สามารถ
ติดตCอสื่อสารถึงกันและกันได>อยCางสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึนทําให>มนุษย&ได>รับความสะดวกสบาย
จากการเทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจการค>าออนไลน&ก็เชCนเดียวกันถือวCาเติมโตอยCางรวดเร็วทําให>
ระบบการค>าในปsจจุบันและอดีตมีความแตกตCางกัน ในอดีตท่ีผCานการค>าจะเปBนการขายผCานหน>าร>าน
เทCาน้ันและมีการลงทุนคCอนข>างสูง นอกจากน้ีการค>าแบบเดิมน้ันจะเปBนท่ีรู>จักและสามารถเข>าถึงได>
เพียงลูกค>าในพ้ืนท่ีเทCาน้ัน แตCในปsจจุบันได>มีการนําเทคโนโลยีเข>ามาใช>ในการทําธุรกิจการค>าหรือเรียก
อีกอยCางหน่ึงวCา “พาณิชย&อิเล็กทรอนิกส&”(E-commerce) เปBนชCองทางการขายหลักทําให>เข>าถึง
ผู>บริโภคได>อยCางสะดวกรวดเร็วงCายดายแคCเพียงปลายน้ิวสัมผัสก็เข>าถึงสินค>าได> ซึ่งเปBนการใช>
อินเทอร&เน็ตเปBนสื่อกลางระหวCางกลุCมผู>ค>ากับกลุCมลูกค>าอีกท้ังยังมีการเข>ามาของผู>ให>บริการจาก
ตCางประเทศทําให>เกิดการแขCงขันด>านการให>บริการเพ่ือตอบสนองความต>องการของผู>บริโภคให>ได>มาก
ท่ีสุดท้ังการมีระบบชําระเงินออนไลน& (Online Payment) ท่ีพัฒนาไปอยCางมากท้ังในด>านความ
ปลอดภัยและความนCาเช่ือถือหรือการมีระบบจัดการสินค>าและขนสCงถึงปลายทางพร>อมเก็บเงิน 
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(Warehouse &Fulfillment) และอีกประการหน่ึงไมCมีขีดจํากัดของเวลา และสถานท่ีทําให>สามารถ
เข>าถึงกลุCมเป}าหมายได>โดยตรงและรวดเร็วในรอบทศวรรษท่ีผCานมาจะเห็นได>จากร>านค>าออนไลน&ท่ีมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยCางตCอเน่ืองและอัตราสCวนยอดขายในร>านค>าออนไลน&ได>เพ่ิมข้ึนอยCางเปBนทวีคูณ 
ซึ่งเปBนผลมาจากการพัฒนาด>านเทคโนโลยีการสื่อสารท้ังสิ้น 

อยCางไรก็ตามชCองทางการจัดจําหนCายแบบใหมCทางออนไลน&หรือท่ีเรียกวCาร>านค>าออนไลน& ได>
เร่ิมวางสินค>าท่ีหลากหลายประเภทในร>านค>าดังกลCาวและสามารถเพ่ิมยอดขายและสCวนแบCงตลาดได>
อยC างรวด เร็ว ถือ เปB นกล ยุท ธ& ท่ี สํ า คัญ มาก ท่ี สุ ดกล ยุท ธ&ห น่ึ งของร> านค> าปลี ก ท่ี นํ าม าใช> 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายและได>กลายมาเปBนทางเลือกของผู>บริโภคผCานทางทีวี โทรศัพท& และเว็บไซต& 
ในรูปแบบร>านค>าออนไลน&สําหรับลูกค>าท่ีซื้อสินค>าและบริการ เปBนชCองทางการจัดจําหนCาย 
ท่ีมีศักยภาพทางธุรกิจสูงมาก ซึ่งปsจจุบันมีการแขCงขันกันอยCางรุนแรงในการแยCงชิงผู>บริโภค  
เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสร>างกําไรให>กับร>านค>าของตน งานวิจัยจํานวนมากช้ีให>เห็นถึงปsจจัยสําคัญ 
ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าของผู>บริโภคสินค>าออนไลน& พบวCานอกจากทําเลท่ีต้ังท่ีสะดวก
แล>วการบริหารท่ีเปBนระบบ บริการท่ีดีมีความสะดวกรวดเร็ว และความหลากหลายของสินค>า 
ท่ีลูกค>าสามารถเลือกซื้อได>ตามความพึงพอใจเพ่ือตอบสนองตCอความต>องการท่ีหลากหลายของ
ผู>บ ริโภคแล>วยังพบวCา ปsจ จัยสําคัญของการตัดสินใจเลือกซื้ อสินค> าอีกประการห น่ึงก็ คือ  
การท่ีสินค>าน้ันสามารถเลือกซื้อได>จากชCองทางออนไลน& งานวิจัยของนักวิชาการด>านการตลาดพบวCา 
การตลาดท่ีเปBนหัวใจสําคัญ คือ การจัดจําหนCายสินค>าผCานร>านค>าออนไลน& (Kotler,2010) แตCเม่ือ
เทียบยอดขายสินค>าในร>านค>าออนไลน&ในประเทศไทยกับประเทศตCางๆ ท่ัวโลก อาทิเชCนประเทศ
สหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษ และสหภาพยุโรปยังอยูCในอัตราสCวนท่ีตํ่ามาก ท้ังๆ ท่ีสินค>าในชCองทาง
ร>านค>าออนไลน&เหลCาน้ีมีชCองทางการจัดจําหนCายท่ีครอบคลุมกลุCมเป}าหมายอยCางมาก และราคาถูก
กวCาสินค>าในร>านค>าสมัยใหมCในรูปแบบเดิม จึงมีประเด็นท่ีควรพิจารณาวCามีปsจจัยอะไรท่ีมีอิทธิพล
สCงผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าของผู>บริโภคในร>านค>าออนไลน& เพ่ือจะได>นําผลการวิจัยน้ีไปใช>ใน
การวางแผนสําหรับการกําหนดกลยุทธ&ในการสร>างความได>เปรียบในการแขCงขันให>กับร>านค>าออนไลน&
และสําหรับการค>าปลีกตCอไป 

จากเหตุผลดังกลCาวข>างต>น ผู>วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สิ นค> าออน ไลน& ของผู> บ ริ โภค ใน เขตก รุงเทพมหานครเน่ื อ งจาก เล็ ง เห็ น ถึ งความสํ า คัญ 
ในการศึกษาปsจจัยตCางๆ ท่ีจะสCงผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>า
ออนไลน& เพ่ือให>สอดคล>องกับความต>องการของผู>บริโภค และผู>ประกอบการธุรกิจการขายสินค>า
ออนไลน&สามารถนําข>อมูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ&ในการทางธุรกิจได>อยCางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสอดคล>องความต>องการของผู>บริโภคตCอไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ื อ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน ใจเลือกซื้ อสินค> าออนไลน&ของผู> บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&

ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
       ตัวแปรต น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีเปBนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากร คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. กลุCมตัวอยCาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครเน่ืองจากไมCทราบจํานวนประชากร 

ท่ี แนC นอน ดัง น้ันขนาด ตัวอยC างสามารถ คํานวณ ได> จากสู ตรไมC ท ราบขนาดตัวอยC างของ  
W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันร>อยละ 95 และระดับคCาความคลาดเคลื่อน .05 (กัลยา 
วาณิชย&บัญชา, 2552, หน>า 74) ซึ่งสูตรในการคํานวณท่ีใช>ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
9. เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
- รายได้เฉลี(ยตเ่ดือน 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค าออนไลน�

ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
9. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
<. ปัจจยัด้านราคา 
>. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 
A. ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด 
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n = 
P(1 -P) Z2 

d2 

 

เม่ือ n คือ จํานวนกลุCมตัวอยCางท่ีต>องการ 
 P คือ สัดสCวนของประชากรท่ีผู>วิจัยต>องการสุCม(โดยท่ัวไปนิยมใช>สัดสCวน 30% หรือ 

0.30) 
 Z คือระดับความม่ันใจท่ีกําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ เชCน 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 เทCากับ 1.65 (ความเช่ือม่ัน90%) >> Z = 1.65 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05เทCากับ 1.96 (ความเช่ือม่ัน95%) >> Z = 1.96 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01เทCากับ 2.58 (ความเช่ือม่ัน99%)>> Z = 2.58 

 d คือสัดสCวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมให>เกิดข้ึนได> (จะต>องสอดคล>องกับคCา Z 
ท่ีระดับความเช่ือม่ันน้ันๆ) เชCน 
ระดับความเช่ือม่ัน 90% สัดสCวนความคลาดเคลื่อนเทCากับ 0.10 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% สัดสCวนความคลาดเคลื่อนเทCากับ 0.05 
ระดับความเช่ือม่ัน 99% สัดสCวนความคลาดเคลื่อนเทCากับ 0.01 

 
เคร่ืองมือท่ีใช ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaires) 
โดยข้ันตอนของการสร>างแบบสอบถามเร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข>องจากน้ันได>สอบถามผู>เช่ียวชาญแบบสอบถามแบCงออกเปBน 4 สCวนดังน้ี 

สCวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข>อมูลท่ัวไป 
สCวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน& 
สCวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินค>าออนไลน& 
สCวนท่ี 4 ข>อเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามดังน้ี 

 
การวิเคราะห�ข อมูล 

สถิติที่ใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูลโดยใช>โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
1. การวิเคราะห&ข>อมูลท่ัวไปของกลุCมตัวอยCางประกอบด>วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได>ตCอเดือน ใช>คCาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และร>อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห&ข>อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ประกอบด>วย
จํานวนช่ัวโมงในการเข>าใช>อินเตอร&เน็ต สถานท่ีใช>บริการอินเตอร&เน็ต อุปกรณ& ท่ีใช>เช่ือมตCอ
อินเตอร&เน็ต ชCองทางในการเลือกซื้อสินค>า ความถ่ีในการสั่งซื้อสินค>าออนไลน& คCาใช>จCายในการซื้อ
สินค>าออนไลน& ชCองทางชําระเงินคCาสินค>า ประเภทของสินค>าหรือบริการท่ีซื้อ และผู>มีสCวนรCวมในการ
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ตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน& ใช>คCาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และร>อยละ (Percentage) 

3. การวิเคราะห&ข>อมูลปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>า
ออนไลน&ใช>คCาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการคํานวณคCาเฉลี่ย (Mean) และสCวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวัดระดับความสําคัญของปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค>าออนไลน&และปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&เปBนการให>ระดับความสําคัญ
ด>วยคะแนน (Rating Scale) ซึ่งได>กําหนดหลักเกณฑ&การให>คะแนนแบCงเปBน 5 ระดับดังน้ี (ธานินทร& 
ศิลป{จารุ, 2548) 

- คCาระหวCาง 4.51 – 5.00 หมายความวCา ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
- คCาระหวCาง 3.51 – 4.50 หมายความวCา ระดับความสําคัญมาก 
- คCาระหวCาง 2.51 – 3.50 หมายความวCา ระดับความสําคัญปานกลาง 
- คCาระหวCาง 1.51 - 2.50 หมายความวCา ระดับความสําคัญน>อย 
- คCาระหวCาง 1.00 - 1.50 หมายความวCา ระดับความสําคัญน>อยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ข อมูลท่ัวไป 
ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 25.20 มีอายุ 20-30 ปOคิดเปBน

ร>อยละ 38.80 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 38.20 สถานภาพโสด คิดเปBนร>อยละ 
64.00 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปBนร>อยละ 30.20 รายได>เฉลี่ยตCอเดือน 10,000 – 
20,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 35.80  

2. พฤติกรรมการใช อินเตอร�เน็ตและการซ้ือสินค าออนไลน� มีดังน้ี 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCจํานวนช่ัวโมงการใช>อินเตอร&เฉลี่ยตCอวัน 1 – 2 ช่ัวโมง 
คิดเปBนร>อยละ 50.80 สถานท่ีใช>บริการอินเตอร&เน็ต บ>านหรือท่ีพักอาศัยคิดเปBนร>อยละ 61.50 
อุปกรณ&ท่ีใช>เช่ือมตCออินเตอร&เน็ต โทรศัพท&มือถือ คิดเปBนร>อยละ 44.80 ชCองทางในการเลือกซื้อสินค>า
ออนไลน&  เฟสบุ�ค (Facebook) คิดเปBนร>อยละ 45.50 ความถ่ีในการสั่ งซื้ อสินค>าออนไลน&  
1 คร้ังตCอเดือน ร>อยละ 65.20 คCาใช>จCายในการสั่งซื้อสินค>าออนไลน& 500 – 1,000 บาทคิดเปBน 
ร>อยละ 40.80 ชCองทางการชําระคCาสินค>าโอนผCานระบบไอแบงก& ก้ิง คิดเปBนร>อยละ 39.20  
ประเภทของสินค>าหรือบริการท่ีซื้อเสื้อผ>าหรือเคร่ืองแตCงกายหรือเคร่ืองนุCงหCมคิดเปBนร>อยละ 35.20 
และผู>มีสCวนรCวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ตนเอง คิดเปBนร>อยละ 59.50 

3. ปSจจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค าออนไลน� 
เม่ือพิจารณาปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน&ราย

ด>านสามารถสรุปได>ดังน้ี 
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1. ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน& 
ด>านผลิตภัณฑ& โดยรวมอยูCในระดับมากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 4.52) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCาปsจจัยสCวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ด>านผลิตภัณฑ& มากท่ีสุดคือ  
มีสินค>าตรงกับความต>องการ (คCาเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือ สินค>ามีความหลากหลาย (คCาเฉลี่ย 4.57) 
และสินค>ามีความทันสมัย (คCาเฉลี่ย 4.56) 

2. ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน& ปsจด>าน
ราคาโดยรวมอยูCในระดับมาก (คCาเฉลี่ย 4.28) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCาปsจจัยสCวนประสมทาง
การตลาดด>านราคาท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน&มากท่ีสุดคือ สามารถเปรียบเทียบราคา
สินค>าได>และมีราคาระบุชัดเจน (คCาเฉลี่ย 4.52) รองลงมาคือ สินค>ามีราคาถูกกวCาการซื้อชCองทางอ่ืน 
(คCาเฉลี่ย 4.38) และราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ (คCาเฉลี่ย 3.91) 

3 ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน& ด>านการจัด
จําหนCายโดยรวมอยูCในระดับมากท่ีสุด (คCาเฉลี่ย 4.64) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCา ปsจจัยสCวนประสม
ทางการตลาดด>านการจัดจําหนCายท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน&มากท่ีสุดคือ สามารถสั่งซื้อ
ได>ตลอด24 ช่ัวโมง (คCาเฉลี่ย 4.70) รองลงมาคือ การประหยัดเวลาในการเดินทาง (คCาเฉลี่ย 4.68) 
และความสะดวกในการสั่งซื้อสินค>า (คCาเฉลี่ย 4.66) 

4 ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน& ด>านการ
สCงเสริมการตลาด โดยรวมอยูCในระดับมาก (คCาเฉลี่ย 4.42) เม่ือพิจารณารายข>อพบวCา ปsจจัยสCวน
ประสมทางการตลาด ด>านการสCงเสริมการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน&มากท่ีสุดคือ 
การจัดกิจกรรมสCงเสริมการขายสมํ่าเสมอ เชCน ให>สCวนลดตามเทศกาลตCางๆ (คCาเฉลี่ย 4.71) รองลงมา
คือ การคืนกําไรให>ผู>บริโภคท่ีใช>บริการเปBนประจําอยCางตCอเน่ือง เชCน ลดราคาหรือฟรีคCาจัดสCง ลด
ราคาเม่ือมียอดสั่งซื้อข้ันตํ่าตามท่ีกําหนด (คCาเฉลี่ย 4.66) และการประชาสัมพันธ& โฆษณาให>เปBนท่ีรู>จัก
บนโซเชียลมีเดียอยCางสมํ่าเสมอ (คCาเฉลี่ย 4.57) 
 
การอภิปรายผล 

1. ข อมูลท่ัวไป 
 ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปO ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได>เฉลี่ยตCอเดือน 10,000 – 20,000 บาท  
2. พฤติกรรมการใช อินเตอร�เน็ตและการซ้ือสินค าออนไลน� 
 ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCรใช>อินเตอร&เฉลี่ยตCอวัน 1 – 2 ช่ัวโมง สถานท่ีใช>บริการ

อินเตอร&เน็ตบ>านหรือท่ีพักอาศัย อุปกรณ&ที่ใช>เช่ือมตCออินเตอร&เน็ตโทรศัพท&มือถือ ชCองทางในการเลือก
ซื้อสินค>าออนไลน& เฟสบุ�ค (Facebook) ความถ่ีในการสั่งซื้อสินค>าออนไลน& 1 คร้ังตCอเดือน คCาใช>จCาย
ในการสั่งซื้อสินค>าออนไลน& 500 – 1,000 บาท ชCองทางการชําระคCาสินค>า โอนผCานระบบไอแบงก&ก้ิง 
ประเภทของสินค>าหรือบริการท่ีซื้อเสื้อผ>าหรือเคร่ืองแตCงกายหรือเคร่ืองนุCงหCม และผู>มีสCวนรCวมในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ตนเอง  
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3. ปSจจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือสินค าออนไลน� 
ปsจจัยท่ีสCวนประสมทางการตลาดมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&มากท่ีสุดคือ

ด>านการจัดจําหนCาย รองลงมาคือ ด>านผลิตภัณฑ& ด>านการสCงเสริมการตลาด และด>านราคา 
เม่ือพิจารณาปsจจัยรายข>อปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมสCงเสริมการขาย
สมํ่าเสมอ เชCน ให>สCวนลดตามเทศกาลตCางๆ รองลงมาคือ สามารถสั่งซื้อได>ตลอด24 ช่ัวโมง และลด
ราคาหรือฟรีคCาจัดสCง ลดราคาเม่ือมียอดสั่งซื้อข้ันตํ่าตามท่ีกําหนด จากการศึกษาพบวCา ปsจจัยสCวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจมากท่ีสุดคือปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาดรองลงมาคือ
ด>านราคาซึ่งแตกตCางจากงานวิจัยของสุวิมล ขําล>วน (2553) เร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค>าผCาน
อินเตอร&เน็ตของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการ
ตัดสินใจมากท่ีสุดคือด>านผลิตภัณฑ&รองลงมาคือด>านชCองทางการจัดจําหนCายแตCสอดคล>องกับงานวิจัย
ของภาณุมาศ ใจกันทะ (2556) เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ของกลุCมคนวัยทํางานใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางโดยปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ ปsจจัยด>านราคารองลงมา
คือ ด>านการสCงเสริมการตลาด ซึ่งอาจจะเปBนเพราะวCาสินค>าท่ีขายออนไลน&ในปsจจุบันมีรูปแบบ
คุณภาพและความหลากหลายของสินค>าท่ีเหมือนๆ กัน จึงสCงผลทําให>ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลตCอการตัดสินใจซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภคคือปsจจัยด>านการสCงเสริมการตลาดคือ การ
จัดการสCงเสริมการตลาดท่ีนCาสนใจและปsจจัยด>านราคาคือ สินค>ามีราคาถูกกวCาการซื้อชCองทางอ่ืน 
การศึกษาพบวCาปsจจัยท่ีเก่ียวข>องกับสCวนประสมทางการตลาดด>านสินค>ากับสินค>าตรงกับความ
ต>องการ ด>านราคากับราคาสินค>ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด>านสถานท่ีจัดจําหนCายกับความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินค>า ซึ่งมีความสอดคล>องกับงานวิจัยของอัยรดา พรเจริญ และสรายุทธ พรเจริญ 
(2550) ท่ี ศึกษาองค&ประกอบท่ีมีผลกระทบตCอความต้ังใจซื้อสินค>าทางอินเตอร&เน็ต พบวCา  
ความสะดวกสบายของชCองทางการจัดจําหนCายได>รับการสนับสนุนอยCางมากจากการทดสอบ
สมมติฐาน ในด>านสCงเสริมการตลาดกับการรับข>อมูลขCาวสารท่ีทันสมัยทางไปรษณีย&อิเล็กทรอนิกส& 
นอกจากน้ี กลุCมตัวอยCางยังให>ความสําคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับปsจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข>องด>านภาพลักษณ&ของ
ตราสินค>ากับตราสินค>ามีความนCาเช่ือถือ ด>านความภักดีตCอตราสินค>า กับเม่ือซื้อแล>วอยากกลับมาซื้อ
สินค>าอีก ด>านความไว>วางใจกับการจัดให>มีศูนย&ติดตCอสอบถามข>อมูและให>ความสําคัญมากท่ีสุด 
เก่ียวกับการตัดสินใจการซื้อสินค>าทางอินเตอร&เนตกับสินค>าและบริการตรงกับความต>องการ และจาก
การศึกษาพฤติกรรมในการซื้อสินค>าออนไลน&พบวCาประเภทของสินค>าและบริการท่ีผู>บริโภคสั่งซื้อ
สินค>าออนไลน&มากท่ีสุดคือเสื้อผ>าหรือเคร่ืองแตCกายหรือเคร่ืองนุCงหCมซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ
สุรชัย ศรีณรงค& และคณะ (2559) เร่ืองพฤติกรรมการซื้อสินค>าและบริการผCานอินเตอร&เน็ตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร&ประยุกต&มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล>าพระนคร
เหนือโดยสินค>าท่ีสั่งซื้อออนไลน&มากท่ีสุดคือเสื้อผ>าเคร่ืองแตCงกายซึ่งอาจจะเปBนเพราะวCาเสื้อผ>าเคร่ือง
แตCงกายและเคร่ืองนุCงหCมเปBนสินค>าท่ีหาซื้อได>งCายและมีการขายออนไลน&เปBนจํานวนมากรวมถึง
ผู>บริโภคสามารถดูแบบผCานทางออนไลน&ได>งCายรวมถึงมีราคาท่ีถูกกวCาเม่ือซื้อผCานทางออนไลน& 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวCา ปsจจัยสCวนบุคคลด>านเพศ และอายุ ท่ีแตกตCางกัน 
มีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตCางกันอยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตCระดับการศึกษา อาชีพ รายได>ตCอเดือน และสถานภาพการสมรสท่ี
แตกตCางกัน ไมCมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ของผู>บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกตCางกัน ซึ่ งมีความสอดคล>องกันกับผลงานวิจัยของนภัสวรรณ&  วงษ&สวัสด์ิ (2545) ท่ี ได>
ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู>บริโภคตCอการซื้อต๋ัวภาพยนตร&ทางอินเตอร&เน็ตจากกลุCมตัวอยCางท่ีเปBน
ผู>ใช>อินเตอร&เน็ต พบวCา อายุ มีความคิดเห็นตCอการเลือกซื้อต๋ัวภาพยนตร&ทางอินเตอร&เน็ตแตกตCางกัน 
แตCสถานภาพสมรสของผู>บริโภคท่ีแตกตCางกัน มีความคิดเห็นตCอการเลือกซื้อต๋ัวภาพยนตร&ทาง
อินเตอร&เน็ตไมCแตกตCางกัน ซึ่งมีความสอดคล>องกันกับผลงานวิจัยของ นภัสวรรณ& วงษ&สวัสด์ิ (2545) 
ท่ีได>ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู>บริโภคตCอการซื้อต๋ัวภาพยนตร&ทางอินเตอร&เน็ตจากกลุCมตัวอยCางท่ี
เปBนผู>ใช>อินเตอร&เน็ต พบวCา อายุ มีความคิดเห็นตCอการเลือกซื้อต๋ัวภาพยนตร&ทางอินเตอร&เน็ตแตกตCาง
กัน แตCสถานภาพสมรสของผู>บริโภคท่ีแตกตCางกัน มีความคิดเห็นตCอการเลือกซื้อต๋ัวภาพยนตร&ทาง
อินเตอร&เน็ตไมCแตกตCางกัน 
 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะในการวิจัย 
ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&มากท่ีสุด คือ 

ด>านการจัดจําหนCาย และเม่ือพิจารณาเปBนรายข>อปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>ามากท่ีสุด
คือ การจัดกิจกรรมสCงเสริมการขายสมํ่าเสมอ เชCน ให>สCวนลดตามเทศกาลตCางๆ รองลงมาคือ สามารถ
สั่งซื้อได>ตลอด 24 ช่ัวโมง และลดราคาหรือฟรีคCาจัดสCง ลดราคาเม่ือมียอดสั่งซื้อข้ันตํ่าตามท่ีกําหนด 
ดังน้ันร>านค>าควรหาเทคนิกกลวิธีการสร>ากลยุทธ&เพ่ือจูงใจให>ผู>บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&
มากข้ึน 

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ หรือขยายขอบเขตของงานวิจัยให>กว>างมากกวCาน้ี เชCน 

ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศรวมถึงศึกษาปsจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากปsจจัยสCวนประสม 
ทางการตลาดท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&มากย่ิงข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู>บริโภคตCอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค>าออนไลน&ท่ีมีตCอ
เพ่ือให> ได>ผลการศึกษาท่ี มีความหลากหลายและสCงผลตCอการนําไปใช> ในการสร>างกลยุทธ& 
ของผู>ประกอบการขายสินค>าออนไลน&ตCอไป 
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การรับรู เก่ียวกับการเข าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน อยวทิยา 

Perceptions About The Asean EconomicCommunity (Aec)  
of Wat Sua Noi School 

 
จันทร�เพ็ญ วิศัลยาขจรเดช 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

  มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาระดับความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความ
คิดเห็น และความพร>อมท่ีมีตCอการการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียน
วัดสวายน>อยวิทยา  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อ
ประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตCอการการเข>าสูC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตCอการการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของนักเรียนโรงเรียน
วัดสวายน>อยวิทยา และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อ
ประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอความพร>อมเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตCอการการเข>าสูCประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยากลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการศึกษาวิจัย
คร้ังน้ี ได>แกCเรียนระดับมัธยมศึกษาปOท่ี 4-6 จํานวน 303 คน โดยใช>วิธีการสุCมตัวอยCางแบบแบCงช้ันภูมิ 
จํานวน 303 คน  เปBนผู>ตอบแบบสอบถาม ซึ่งทําการเก็บข>อมูลในชCวงเดือนมิถุนายน 2561 ทําการ
ประมวล และวิเคราะห&ผลข>อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช>คCาสถิติในการวิเคราะห&ข>อมูล ได>แกC คCา
แจกแจงความถ่ี คCาร>อยละ คCา Mean ( X ) คCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) คCาวัดความสัมพันธ& (Peason Correation coefficience) การวิเคราะห&การ
ถดถอยแบบโลจิสติกส& (Logistic Regression Analysis) และวิเคราะห&การพยากรณ&ถดถอยพหุคูณ
หาความสัมพันธ& (Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะห&ข>อมูลการศึกษาเร่ือง การศึกษาปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ 
และสื่อประชาสัมพันธ& มีอิทธิพลตCอความ ความรู> ความคิดเห็น และความของนักเรียนโรงเรียนวัด
สวายน>อยวิทยา พบวCา การวิเคราะห&ข>อมูลของของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยาเก่ียวกับการ
รับรู>ปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วย นโยบายภาครัฐ ท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา ในภาพรวม พบวCา มีคCาระดับคะแนนอยูCในระดับปานกลาง 
โดยมีการรับรู>แผนยุทธศาสตร&ที่สCงเสริม และสนับสนุนด>านการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ท่ีชัดเจน มีคCาระดับคะแนนอยูCในระดับปานกลาง สCวนด>านสื่อประชาสัมพันธ& พบวCา ในภาพรวม มี
การรับรู>คCาระดับคะแนนในระดับปานกลาง โดยนักเรียนสCวนใหญCได>รับความรู>ด>านการเป�ดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จาก สื่อประชาสัมพันธ& ทางโทรทัศน& มีอยูCในระดับปานกลาง สําหรับความรู>
ความเข>าใจของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา ท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) พบวCา นักเรียนมีความรู>ความเข>าใจในการเข>าใจในการสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง การวิเคราะห&ข>อมูลตามสมมติฐานการวิจัย พบวCา ปsจจัยภายนอกท่ี
ประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อประชาสัมพันธ& มีอิทธิพลตCอความรู> ความเข>าใจเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และนัยสําคัญ 0.05 ท้ังในเชิงบวกและเชิง
ลบในระดับตํ่ามาก 
  

Abstract 
  The purpose is to study the level of knowledge and understanding about AEC 
reviews and availability towards the ASEAN Economic Community (AEC) Of Wat Sua Noi 
School.To study the influence of external factors include government policies. Media and 
public relations to a better understanding about ASEAN. The entry into the European 
Economic Community (AEC) Of Wat Sua Noi School. To study the influence of external 
factors include government policies. Media and public relations to comment on the AEC. 
The entry into the European Economic Community (AEC) Of Wat Sua Noi School. And to 
study the influence of external factors include government policies. Media and public 
relations to the availability on the AEC. The entry into the European Economic Community 
(AEC) Of Wat Sua Noi School. The sample included a total of 303 people as respondents. 
The data collected during the month of April 2559 the processing and analysis of data by 
a computer program. Using statistical analysis, including the frequency of the Mean ( X ) 
the standard deviation (SD) and inferential statistics (Inferential Statistics) measurement 
relationship (Person Correlation coefficience) analysis, regression slope. Logistics (logistic 
regression Analysis) and multiple regression analysis, forecasting, correlation (multiple 
regression Analysis). 
  Analysis of the study data The external factors include government policies. 
Media and Public Relations Influence their knowledge, opinions and availability Of Wat 
Sua Noi School that the analysis of the student on the perceived external factors include 
government policy towards the ASEAN Economic Community (AEC) Of Wat Sua Noi 
School. the overall results showed that the levels are moderate. The recognition of the 
strategic plan for the promotion. And support for the ASEAN Economic Community (AEC) is 
a clear level is moderate. The Media Relations found that overall there is a perception in 
the grade level. The majority of staff are aware of the ASEAN Economic Community (AEC) 
by the television media is moderate. For a better understanding Of Wat Sua Noi School 
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Towards the ASEAN Economic Community (AEC) student found to have insight into the 
understanding of the ASEAN Economic Community (AEC) snapshots are moderate. Data 
analysis showed that the assumptions on external factors include government policies. 
Media and Public Relations Influencing Knowledge The understanding of the ASEAN 
Economic Community (AEC), the significant level of 0.01 and 0.05, both positive and 
negative is very low. 
  In doing research next time. There should be more education on other external 
factors. The influence of the ASEAN Economic Community. And there should be a study of 
the impact of the ASEAN Economic Community. With solutions to problems in the long 
run. 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของปSญหา 
 ในปO พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก>าวเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONAMIC 
COMMUNITY หรือ AEC) โดยสมบูรณ& การเตรียมความพร>อมของประชากร    ในการรับรู>ตCอการเป�ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงนCาจะเปBนสิ่งท่ีสําคัญย่ิง ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนตCางตระหนักถึง
ความสําคัญ เรCงแสวงหาและเผยแพรCข>อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให>แกCบุคลากรในหนCวยงานของ
ตนเอง จากการสํารวจเร่ือง “ความเข>าใจอันดีตCอการเข>าสูCประชาคมอาเซียน” พบวCาคนไทย 25% มี
ความเข>าใจเก่ียวกับเร่ืองดังกลCาว ซึ่งอยูCในอันดับ 5 โดยท่ีอันดับ 1 คือ มาเลเซีย อยูCที่ 56% ลาว และ
เวียดนาม เปBนชาติท่ีมีความรู>เก่ียวกับอาเซียนมากท่ีสุด สCวนประเทศท่ีจัดเปBนกลุCมเยาวชนท่ีมีความรู>
เก่ียวกับอาเซียนน>อยท่ีสุด คือ ไทย สิงคโปร& และพมCา ประเทศท่ีมีความกระตือรือร>นท่ีจะเปBนสCวน
หน่ึงของอาเซียนมากท่ีสุด คือ กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม ขณะท่ีประเทศท่ีลังเลกับความรCวมมือมาก
ท่ีสุด ได>แกC พมCา บรูไน และสิงคโปร& ประชาชนไทยเร่ิมต่ืนตัว และรู>สึกวCาตนมีความพร>อมในการเปBน
ประชาชนในประชาชนอาเซียนพอสมควร คือ ร>อยละ 51.4 (กระทรวงการตCางประเทศ ตีพิมพ&ใน
ไทยรัฐ ฉบับวันพุธท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2556, หน>า 30) ถึงแม>จะเปBนตัวเลขท่ีดีข้ึนกวCาผลสํารวจเดิม 
แตCก็พบวCาจะประเทศไทยติดอันดับท>าย ๆ ในกลุCมประชาคมอาเซียน  
 ดังน้ัน การเตรียมพร>อมกCอนท่ีจะเป�ดประชาคมอาเซียน ควรเพ่ิมขีดความสามารถในการ
เผยแพรCข>อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแตCละ
หนCวยงาน ท่ีเปBนเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนหนCวยงานให>สําเร็จยังเป}าประสงค&ท่ีวางไว> ให>มีความรู>
ความเข>าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทัศนคติท่ีดีตCอการเป�ดประชาคมอาเซียน อันจะ
นําไปสูCการเตรียมความพร>อม และเข>าสูCความพร>อมอยCางสมบูรณ&ในการเปBนประชาชนในกลุCมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย&จึงเปBนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในกลุCมบุคลากรท้ังภาครัฐ และ
เอกชน โดยเฉพาะหนCวยงานในภาครัฐท่ีมีหน>าท่ีในการขับเคลื่อนประเทศ ควรจะมีการรับรู>ในเร่ืองน้ี
มากท่ีสุด เน่ืองจากเปBนหนCวยงานท่ีสําคัญของประเทศและมีบุคลากรท่ีได>รับผลกระทบท้ังทางตรงและ
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ทางอ>อมเพราะการเตรียมพร>อมเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได>น้ัน บุคลากรต>องมีทัศนคติท่ีดีตCอ
การเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด>านข>อมูลขCาวสาร ด>านผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตCอตัวบุคคล 
สังคม สิ่งแวดล>อม เศรษฐกิจ และประเทศ ท้ังในแงCผลดีและผลเสีย ซึ่งทําให>บุคลากรมีความพร>อมใน
การเข>าสูCการเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถปฏิบัติงานอยCางมีประสิทธิภาพทันตCอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะบุคลากรในสํานักงบประมาณ ซึ่งมีหน>าท่ีในการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาประเทศชาติ หากบุคลากรเปBนผู>มีความรู>ความเข>าใจในเร่ืองประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเปBนอยCางดี ก็เปBนโอกาสสําคัญในการจัดระบบงบประมาณท่ีดีสามารถนําพา
ประเทศชาติไปสูCความเปBนผู>นําอาเซียนได> 
 โรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยามีหน>าท่ีผลิตนักเรียนเพ่ือศึกษาตCอในระดับอุดมศึกษาและประกอบ
อาชีพตามความเหมาะสมของนักเรียน เพ่ือให>สอดคล>องกับสภาวการณ&เศรษฐกิจระหวCางประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ด>วยเหตุน้ี ผู>วิจัยจึงสนใจจะศึกษาอิทธิพลของปsจจัยภายนอกท่ี
ประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอความรู> ความเข>าใจ ความคิดเห็น และ
ความพร>อมท่ีมีตCอการรับรู>เก่ียวกับการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONAMIC 
COMMUNITY หรือ AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความคิดเห็น และ
ความพร>อมท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา 

2. เพ่ือศึกษาอิท ธิพลของปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตCอการเข>าสูCประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา 

3. เพ่ือศึกษาอิท ธิพลของปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอความคิดเห็นเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตCอการเข>าสูCประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา 

4. เพ่ือศึกษาอิท ธิพลของปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ&ท่ีตCอความพร>อมเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผู>วิจัยสร>างข้ึนมาจาก
การรวบรวมข>อมูลท่ีได>การแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู> แนวคิดเร่ืองนโยบายภาครัฐ และปsจจัย
ภายนอกจากสื่อตCาง ๆ  และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง โดยใช>เปBนคําถามปลายป�ด(Close Ended) 
และคําถามปลายเป�ด(Open Ended) ในการศึกษาการรับรู>เก่ียวกับการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา ซึ่งแบCงออกเปBน 5 ตอน รายละเอียด
ดังตCอไปน้ี  
 ตอนท่ี 1 เปBนแบบสอบถามเก่ียวกับข>อมูลสCวนของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา  
ซึ่งประกอบด>วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ลักษณะแบบสอบถามเปBนแบบคําถามแบบสํารวจ
รายการ (Check list) โดยให>เลือกตอบได>เพียงคําตอบเดียว รวมท้ังหมด 5 ข>อ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อ
ประชาสัมพันธ&ท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อย
วิทยา รวมท้ังหมด 9 ข>อ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู>ความเข>าใจท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา รวมท้ังหมด 10 ข>อ 

สื(อประชาสมัพนัธ์ 

.แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 

ฉบบัที( 99 

แผนยทุธศาสตร์
พฒันาระบบราชการ 

นโยบายภาครัฐ 

สื(อโทรทศัน์ 

สื(อวิทย ุ

สื(อสิ(งพิมพ์ 

สื(ออิเลคทรอนิกส์ 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี(ยวกบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคดิเห็นตอ่การเปิด 
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ความพร้อมที(มีตอ่การ
เปิด ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ปsจจัยภายนอก 
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 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา รวมท้ังหมด 5 ข>อ 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความพร>อมท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา รวมท้ังหมด 5 ข>อ 
 
 สถิติเชิงพรรณนา ได แก� 
  1. การหาคCาความถ่ีและร>อยละ (Frequency & Percentage) ในการสรุปข>อมูลปsจจัยสCวน
บุคคลของผู>ตอบแบบสอบถาม 
  2. การหาคCาเฉลี่ย (Mean) และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห&ข>อมูลเก่ียวกับระดับการรับรู>เก่ียวกับการเป�ดประชาคมอาเซียน ประกอบด>วย 
   2.1 ความรู>ความเข>าใจท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   2.2 ความคิดเห็นท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   2.3 ความพร>อมท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช สถิติ ดังนี้ 
 1. คCาวัดความสัมพันธ& (Peason Correlation Coefficient) ใช> วิเคราะห&ความสัมพันธ& 
สําหรับทดสอบสมมติฐานข>อท่ี 1 – 3 
 2. การวิเคราะห&การถดถอยแบบโลจิสติกส& (Logistic Regression Analysis) ใช>วิเคราะห&ตัว
แปรอิสระท่ีมีผลตCอตัวแปรตาม ในการทดสอบสมมติฐานข>อท่ี 1 
 3. การวิเคราะห&การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช>วิเคราะห&ตัวแปร
อิสระท่ีมีผลตCอตัวแปรตาม ในการทดสอบสมมติฐานข>อท่ี 2 – 3 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีทําให>รู>ถึงการรับรู>ปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และ
สื่อประชาสัมพันธ& มีอิทธิพลตCอความ รู> ความคิดเห็น และความพร>อม ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวาย
น>อยวิทยา ท่ีมีตCอการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือนําผลท่ีใช>เปBนแนวทางในการ
ปรับปรุงความรู> ความคิดเห็น และความพร>อมของนักเรียนให>พร>อมรับการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยสามารถนําผลการวิเคราะห&ข>อมูลท่ีได>มาอภิปรายผล ได>ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห&ข>อมูลของบุคลากรเก่ียวกับการรับรู>ปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วย นโยบาย
ภาครัฐ ท่ีมีตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา ใน
ภาพรวม พบวCา มีคCาระดับคะแนนอยูCในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู>แผนยุทธศาสตร&ท่ีสCงเสริม และ
สนับสนุนด>านการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีชัดเจน มีคCาระดับคะแนนอยูCในระดับปาน
กลาง สCวนด>านสื่อประชาสัมพันธ& พบวCา ในภาพรวมมีการรับรู>คCาระดับคะแนนในระดับปานกลาง โดย
นักเรียนสCวนใหญCได>รับความรู>ด>านการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จาก สื่อประชาสัมพันธ& ทาง
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โทรทัศน& มีอยูCในระดับปานกลาง สําหรับความรู>ความเข>าใจของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา ท่ีมี
ตCอการเข>าสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบวCา ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา มีความรู>
ความเข>าใจในการเข>าใจในการสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาพรวมอยูCในระดับปานกลาง  
 ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ รัตนา รุจิรกุล (2555) ท่ีได>ทําการวิจัยในเร่ือง การเตรียม
ความพร>อมขององค&กรปกครองสCวนท>องถ่ิน เพ่ือรองรับการก>าวสูCประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา:พ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลบ>านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได>ทําการศึกษาระดับความรู>และความ
เข>าใจ ของประชาชนเก่ียวกับการเตรียมความพร>อมของท>องถ่ินเพ่ือรองรับการก>าวสูCประชาคม
อาเซียน โดยได>รับข>อมูลขCาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สCวนมากข>อมูลขCาวสารมาจากเว็บไซต& 
ขCาวสารจากหนังสือพิมพ& และได>รับข>อมูลขCาวสารจากหนCวยงานราชการ อยูCในระดับน>อย ตามลําดับ 
และสอดคล>องกับแนวคิดเก่ียวกับนโยบายภาครัฐ ท่ีได>กลCาวไว>วCา ไทยยังอยูCระหวCางดําเนินนโยบาย
ด>านเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพ่ือรองรับการเข>าสูCการเปBนประชาคมอาเซียน เพ่ือรักษา
และเพ่ิมพูนความสามารถในการแขCงขันของไทย  
 ดังน้ัน การเตรียมความพร>อมสูCประชาคมอาเซียนเปBนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับทุกสCวนท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  2. การวิเคราะห&ข>อมูลตามสมมติฐานการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา ในเร่ือง
ของ ความสัมพันธ&ปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อประชาสัมพันธ& มีอิทธิพลตCอ
ความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปsจจัยภายนอกมีความสัมพันธ&กับ
ความรู>ความเข>าเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และนัยสําคัญ 
0.05 ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบในระดับตํ่ามาก 
   ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของวิไล แจ>งบุญ (2555) ได>ทําการวิจัยในเร่ือง “ความรู>ความ
เข>าใจของบุคลากรสายสนับสนุนและชCวยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” พบวCา
ปsจจัยสCวนบุคคลทางด>าน อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตCางกัน มีความสัมพันธ&กันตCอการรับรู> 
เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตกตCางกันอยCางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
   การรับรู>ตCอการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ทําการศึกษาในกลุCมประชากรบุคคล
วัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวCา (1) ลักษณะสCวนบุคคลด>านอาชีพ รายได> ระดับการศึกษา มี
ผลตCอการรับรู> การเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
(2) ปsจจัยภายใน การเรียนรู> AEC มีผลตCอการรับรู>การเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตCางกันอยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (3) ปsจจัยภายนอก นโยบายภาครัฐ  มีผลตCอการรับรู>การเป�ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (4) การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลตCอการ
รับรู>การเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3. การวิเคราะห&ปsจจัยภายนอกท่ีประกอบด>วยนโยบายภาครัฐ และสื่อประชาสัมพันธ& มีอิทธิพล
ตCอเห็น และความคิดเห็นและความพร>อมตCอการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ของนักเรียน
โรงเรียนวัดสวายน>อยวิทยา พบวCา ปsจจัยภายนอกท้ังด>านนโยบายภาครัฐ และสื่อประชาสัมพันธ& มี
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อิทธิพลตCอความเห็นและความพร>อมตCอการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับตํ่า อยCางมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน การวิจัย ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ รัตนา รุจิรกุล (2555) ท่ีได>ทําการ
วิจัยในเร่ือง การเตรียมความพร>อมขององค&กรปกครองสCวนท>องถ่ิน เพ่ือรองรับการก>าวสูCประชาคม
อาเซียน กรณีศึกษา: พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ>านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาระดับ
ความรู>และความเข>าใจของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ>านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือรองรับการก>าวสูCประชาคมอาเซียน ท่ีทําการวิจัยพบวCาระดับความรู>และความเข>าใจ ของประชาชน
เก่ียวกับการเตรียมความพร>อมของท>องถ่ินเพ่ือรองรับการก>าวสูCประชาคมอาเซียน โดยได>รับข>อมูล
ขCาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สCวนมากข>อมูลขCาวสารมาจากเว็บไซต& ขCาวสารจากหนังสือพิมพ& และ
ได>รับข>อมูลขCาวสารจากหนCวยงานราชการ อยูCในระดับน>อย ตามลําดับ 
 
ข อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1.โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพ่ือสCงเสริมความรู>ด>านภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ>าน เชCน 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ีสามให>กับนักเรียน  
  2.โรงเรียนควรมีการเผยแพรCวัฒนธรรมตCาง ๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
นักเรียนมีสCวนรCวม เพ่ือเสริมสร>างความเข>าใจ และกระตุ>นการเรียนรู>ของนักเรียน 
  
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  
 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมปsจจัยภายนอกด>านอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตCอการเป�ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 2. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบในการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร>อมแนวทาง
ป}องกันและแนวทางแก>ไขปsญหา 
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แชทบอทฐานความรู ภาษา HTML และ CSS สําหรับผู พิการทางการได ยิน 
Chat bot of HTML and CSS Language knowledge base for  

the hearing impairment 
 

ขวัญวรา โพธิวาระ และป�ยะ พิทักษ&สุขสันติ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุ� 

 
บทคัดย�อ 

วัตถุประสงค&การวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับตอบคําถามภาษา HTML และ CSS 
ในการสร>างเว็บไซต& สําหรับผู>พิการทางการได>ยิน แชทบอทน้ีมีการออกแบบเพ่ือรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือตCอการเรียนรู>ของเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพรCองทางการได>ยิน เชCน ข>อความ รูปภาพ 
เปBนต>น อีกท้ังเพ่ือเปBนการลดปsญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนวิชาการเขียน
โปรแกรมและพัฒนางานบนเว็บ สําหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพรCองทางการได>ยิน และยังเปBนอีก
ทางเลือกหน่ึงในการเรียนรู>เสริมจากการเรียนการสอนแบบปกติอีกด>วย เคร่ืองมือท่ีใช>ในการทดสอบ
ระบบเปBนแบบ Black Box มีการทดสอบท้ังหมด 4 ด>านและจากการ ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยนักศึกษาท่ีบกพรCองทางการได>ยินจํานวน 34 คน ในแตCละด>าน พบวCา ด>าน Functional 
Requirement Test มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 8.55 ด>าน Functional Test มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 8.53 ด>าน 
Usability Test มีคCาเฉลี่ย เทCากับ 8.37 และด>าน Security Test มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 8.2 แสดงวCา
ระบบงานมีประสิทธิภาพในระดับ ดี 
คําสําคัญ : แชทบอท , HTML, CSS 
  

Abstract 
The research aims to develop a chat bot for answering questions in HTML 

and CSS language using creating websites for the hearing impaired. A Chat bot was 
developed for the hearing impaired students in a web-based programming and 
application development course to incorporate all relevant instructional media to 
support their learning of hearing impaired students such as texts, pictures. The 
development of the Chat bot was not only to minimize problems associated with 
the lack of education media for web-based programming and application 
development courses but also to be an alternative way to supplement science 
teaching by instructors. The tool for system functionality evaluation was black box 
testing. The acceptance test was later conducted in four parts. The functional 
requirement test yielded a mean (M) of 8.55, and 8.53 for functional test, 8.37 for 
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usability test and 8.2 for security test. With the mentioned figures, the developed 
system was considered as of a good quality. 
Keywords : Chat bot, HTML, CSS 
 
บทนํา 

แชทบอท (Chatbot) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร&ท่ีสร>างข้ึนโดยมีจุดมุCงหมายเพ่ือให>ผู>ใช>งาน
สนทนาโต>ตอบกับระบบ โดยนิยมใช>ในงานในเร่ืองการค>าและการตอบคําถามตCาง ๆ โดยในยุคน้ี แช
ทบอท (Chatbot) ได>มีความนิยมมากข้ึน เพราะสามารถตอบโต>กับผู>เข>าใช>งานได>ตลอดเวลา ทําให>ผู>
เข>าใช>งานได>รับการแก>ปsญหาโดยทันท่ี 
 HTML และ CSS เปBนภาษาหลักท่ีใช>ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช> Tag ในการกําหนดการ
แสดงผล HTML ยCอมาจากคําวCา Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข>อความท่ี
เช่ือมตCอกันผCานลิ้ง (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช> Tag ในการกําหนดการแสดงผล
สิ่งตCาง ๆ ท่ีแสดงอยูCบนเว็บเพจ ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช> Tag ในการกําหนดการแสดงผล
เว็บเพจท่ีตCางก็เช่ือมถึงกันใน Hyperspace ผCาน Hyperlink (ศิวา คงสุภาพ, 2560) 
 CSS คือ ภาษาท่ีใช>สําหรับตกแตCงเอกสาร HTML/XHTML ให>มีหน>าตา สีสัน ลูกเลCน ท่ีดึงดูด
ความสนใจตCอผู>ใช>งาน CSS ยCอมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเปBนภาษาท่ีมีรูปแบบใน
การเขียน Syntax แบบเฉพาะและได>ถูกกําหนดมาตรฐานโดย W3C ซึ่งเปBนภาษาหน่ึงในการตกแตCง
เว็บไซต& ได>รับความนิยมอยCางแพรCหลาย (สมชาย เสง่ียมศักด์ิ, 2560) 
 การสร>างเว็บไซต&ด>วยภาษา HTML และ CSS น้ันสามารถทําได>ไมCยากนักสําหรับคนปกติ
เน่ืองจากปsจจุบันมีแหลCงให>ศึกษาข>อมูลมากมาย แตCสําหรับผู>พิการทางการได>ยินน้ันสื่อการสอนตCาง ๆ 
อาจมีไมCมากพอท่ีจะเข>าถึงได> ผู>วิจัยได>พัฒนาแชทบอท (Chatbot) ในการตอบคําถาม ภาษา HTML 
และ CSS สําหรับผู>พิการทางการได>ยิน ซึ่งจะสามารถแก>ไขปsญหาเร่ืองการเข>าถึงและอธิบาย Syntax 
ในการสร>างเว็บไซต&ด>วยภาษา HTML และ CSS 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย (Objective) 
 เพ่ือพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับตอบคําถามภาษา HTML และ CSS ในการสร>างเว็บไซต& 
สําหรับผู>พิการทางการได>ยิน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. พัฒนาโปรแกรม แชทบอท (Chatbot) สําหรับผู>พิการทางการได>ยินโดยให>นักศึกษาพิการ
ทางการได>ยินฝuกทําเว็บไซต& แล>วรวบรวมปsญหาในการทํางานมาเขียนลงในกระดาษและลงคําสั่งลงใน
โปรแกรม 
 2. จํากัดคําถามและคําตอบจากเฉพาะเร่ืองเว็บ HTML และ CSS เทCาน้ัน และนําเน้ือหา
ท้ังหมดมาจากเว็ปไซต& w3school.com  
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 3. โปรแกรมท่ีใช> จะใช>ได>แคC Messenger เทCาน้ัน 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การศึกษาข>อมูลเก่ียวกับระบบ Chat bot ในข้ันตอนแรกทางผู> วิจัยได>ศึกษาข>อมูลและ
รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวข>องเก่ียวกับ Chat bot จากเว็บไซต&และหนังสือตCาง ๆ โดย Chat bot น้ันมีมา
นานแล>ว แตCยังไมCเปBนท่ีนิยมโดยคําวCา Chat bot ได>ให>กําเนิดจาก Mr. Michael Mauldin เปBนคน
แรกในปO 1994 (นาถ ลิ่วเจริญ, 2560) โดยมักใช> Chat bot ในการยืนยันตัว เชCน ระบบยืนยันตัวตน
ตCาง ๆ แตCไมCเปBนท่ีนิยมมากนัก โดยในปO 2560 Chat bot ได>มีความนิยมมากข้ึนเน่ืองจาก Facebook 
โดยนิยมใช> Messenger เปBนตัวแทนในการโต>ตอบ ทําให>งCายตCอการเข>าถึง ไมCวCาจะเปBนด>านการค>า 
หรือด>านการให>ข>อมูล โดยด>านการให>ข>อมูลความรู>น้ันนับวCายังมีน>อยถ>าเทียบกับการค>า 

ผู>วิจัยทําการวิเคราะห&ระบบการทํางานของ Chat bot สําหรับผู>พิการทางการได>ยิน โดย
แบCงเปBน 2 สCวน ดังน้ี 

1. สCวนของผู>ใช>งาน เม่ือเข>าใช>งานระบบจะข้ึน Welcome Message ทักทายผู>ใช>งานโดย
อัตโนมัติเพ่ือเปBนการเร่ิมต>นการสนทนา จากน้ันผู>ใช>งานต้ังคําถาม ระบบจะทําการหาคําตอบ เม่ือ
ผู>ใช>งานถามคําถามท่ีไมCมีในระบบ ระบบจะทําการข้ึน Default Message แก>ผู>ใช>งานเพ่ือให>ผู>ใช>งาน
ถามคําถามใหมCอีกคร้ัง 

2. สCวนของผู>ดูแลระบบ จะทําการบันทึกข>อมูลท่ีจะเปBนคําถามและคําตอบในการสนทนาใน
การให>ความรู>เก่ียวกับภาษา HTML และ CSS ซึ่งคําถามท่ีผู>บกพรCองทางการได>ยินจะมีการวาง
ประโยคท่ีแตกตCางจากคนปกติ ผู>วิจัยซึ่งทําหน>าท่ีเปBนผู>ดูแลระบบและสอนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต&จะทําการเก็บข>อมูลท่ีได>สนทนากับนักศึกษาในระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา จากน้ันนําข>อมูลท่ีได>มาบันทึกเปBนคําถามท่ีคาดวCานักศึกษาท่ีบกพรCองทางการได>ยินจะใช>
ในการสนทนา การแสดงผลคําตอบจะมีท้ังท่ีแสดงเปBนชุดคําสั่ง และแสดงผลเปBนรูปภาพเน่ืองจากผู>
พิการทางการได>ยินจะเข>าใจการอธิบายความหมายด>วยรูปภาพมากกวCาการอธิบายด>วยตัวอักษร 
ข>อมูลท่ีใช>ในการตอบคําถามอ>างอิงมาจากเว็บไซต& www.W3School.com 
 
ผลการพัฒนา 
 การพัฒนาระบบถาม-ตอบ (Chat bot) ด>วย Chatfuel เก่ียวกับความรู>ภาษา HTML และ 
CSS เปBนการสนทนาให>ความรู>พ้ืนฐานท่ีผู>พิการทางการได>ยินนําไปตCอยอดในการพัฒนาเว็บไซต& 
ระบบท่ีสร>างข้ึนได>เช่ือมตCอเข>ากับโปรแกรม Messenger ของเว็บไซต& Facebook ท่ีสามารถเข>าถึงได>
ทุกท่ีทุกเวลาทําให>ผู>พิการทางการได>ยินสามารถเข>าถึงระบบถามตอบได>โดยงCาย 

ระบบ Welcome message และ Default answer 
 Welcome message ระบบจะเร่ิมต>นทักทายผู>ใช>งานโดยอัตโนมัติ สCวน Default answer 
ระบบจะแจ>งให>ผู>ใช>ต้ังคําถามใหมCอีกคร้ังเน่ืองจากไมCมีคําตอบในระบบ 
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ภาพท่ี 1 ระบบ Welcome message และ Default answer 
 
 ระบบการ Set Up AI 

ผู>ดูแลระบบจะทําการบันทึกข>อมูลท่ีจะเปBนคําถามและคําตอบในการสนทนาการให>ความรู>
เก่ียวกับภาษา HTML และ CSS ซึ่งคําถามท่ีคนปกติกับผู>บกพรCองทางการได>ยินจะมีการวางประโยคท่ี
แตกตCางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ระบบการ Set Up AI 
 

ระบบการ Group 
ผู>ดูแลระบบได>ทําการ Group คือการแบCงกลุCมข>อมูลในการทํางานของแตCละกลุCมคําตอบของ

ระบบ Set up AI เพ่ือให>สามารถใช>งานได>งCายย่ิงข้ึนและระบบจะค>นหาคําตอบได>รวดเร็วข้ึน 
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ภาพท่ี 3 ระบบการ Group 
 
 ระบบ Quick Reply 

ผู>ดูแลระบบทําการต้ังคCา Quick Reply คือการแบCงตัวเลือกในแตCละกลุCมคําตอบเปBนหัวข>อๆ 
เพ่ือสะดวกแกCการใช>งานแกCผู>ใช>งานระบบถามตอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ระบบ Quick Reply 
 
 ทดสอบระบบ 
 ผู>ดูแลได>ทําการทดสอบระบบโดยทําสอบผCานการใช> Message เพ่ือให>ระบบมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและไมCมีข>อผิดพลาด 
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ภาพท่ี 5 ทดสอบระบบ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือเพ่ือพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับตอบคําถามภาษา HTML และ 
CSS ในการสร>างเว็บไซต& สําหรับผู>พิการทางการได>ยิน ประชากรท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี นักศึกษาท่ี
บกพรCองทางการได>ยินท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา BC 321 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต& จํานวน 
34 คน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการทดสอบระบบเปBนแบบ Black Box มีการทดสอบท้ังหมด 4 ด>านและจาก
การ ประเมินประสิทธิภาพของประชากรในแตCละด>าน พบวCา ด>าน Functional Requirement Test 
มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 8.55 ด>าน Functional Test มีคCาเฉลี่ยเทCากับ 8.53 ด>าน Usability Test มี
คCาเฉลี่ย เทC ากับ 8.37 และด>าน Security Test มีคCาเฉลี่ยเทC ากับ 8.2 แสดงวCาระบบงานมี
ประสิทธิภาพในระดับ ดี  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง ดวงดาวบนท องฟ�า สาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร� นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 3 

The Development Instructional Media for course stars  
in the sky in muttayoms 

 
อโณทัย บุณยะบูรณ& และอนิวรรตน& คดดี 

อาจารย&ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

 
บทคัดย�อ 

 การพัฒนาบทเรียนคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&1)เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเร่ือง 
ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการเรียนรู>วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 ให>มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ& 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกCอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช>ชุดการสอน เร่ืองดวงดาวบนท>องฟ}า เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีตCอการเรียนโดยดูชุดสื่อการสอน ช้ันมัธยมศึกษาปOที่ 3 

กลุCมเป}าหมายเปBนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปOท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปOการศึกษา 2560 ได>จาก
การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลครั้งนี้ โดย
ใช>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจในการใช>ชุดการสอน สถิติท่ีใช>ใน
การวิเคราะห&ข>อมูล ได>แกC ร>อยละ คCาเฉลี่ย คCาสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคCาที (t - test 
Dependent ) 
 ผลการศึกษาค>นคว>าพบวCา  

1. ชุดการเรียนการสอนเร่ือง “ดวงดาวบนท>องฟ}า” มีประสิทธิภาพคCา E1/E2 เทCากับ 
94.69/90.44 ซึ่งสูงกวCาเกณฑ&ที่กําหนดไว> 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช>ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส&การเรียนการสอนเร่ือง “ดวงดาวบน
ท>องฟ}า” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 หลังเรียนสูงกวCากCอนเรียนอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  
คําสําคัญ: สื่อการสอน 

 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) to study on students’ proficiency 
performance in stars in the sky for Matthayomsueksa 3 students with 80/80 criteria 
determination 2) to compare the proficiency study with Pre-test and Post-test with 
the supplementary in “ Stars in the sky” for Matthayomsueksa 3 students 3) to find 
the students’ satisfaction toward the supplementary in Stars in the sky for 
Matthayomsueksa 3 students. 



362 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 The target group were Matthayomsueksa 3 students at semester 1, the academic 
of Bangkok which randomized by purposive sampling. The instruments were sets of 
supplementary in star, the achievement test, the satisfaction test. The statistical 
procedures employed to examine the data were Percentage, Mean, Standard Deviation, 
t-test Dependent. 

Results of the study were the following 
1. The supplementary in stars for Matthayomsueksa 3 students (class level 1) 

indicated proficiency score of E1/E2at 94.69/90.44 above the criteria determination at 80/80 
2. Students’ proficiency performance in star for Matthayomsueksa 3 students 

(class level 1) Bangkok indicated the higher score after learning at statistical significant 
different at level .01 
Keyword: The Development Instructional Media 

 
บทนํา 

ดวงดาวเปBนเหมือนสิ่งท่ีอยูCไกลตัวออกไป ดวงดาวแตCละดวงมีความสําคัญและมีอิทธิพลกับ
ชีวิตของคนไมCมากก็น>อย โดยเฉพาะความเช่ือตCาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตCอดีตจนถึงปsจจุบัน เชCน การเกิด
ของมนุษย&ท่ีมีความสัมพันธ&กับดวงดาว เกิดเปBนดาวประจําราศีเกิดของแตCละบุคคล ซึ่งนํามาเปBน
ความรู>ในด>านโหราศาสตร& ซึ่งนํามาบCงบอกลักษณะตCาง ๆ ของบุคคลน้ัน ๆ ไมCวCาจะเปBนลักษณะนิสัย
ใจคอ แนวทางการดําเนินชีวิต การใช>ชีวิต การเรียน การงาน การเงิน และความรัก นอกจากในเร่ือง
ของความเช่ือแล>วดวงดาวก็ยังเข>ามามีความสําคัญในทางวิทยาศาสตร&อีกเชCนกัน เชCน การเดินทาง 
การหาทิศ ฯลฯ 
 ปsจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร&ได>เข>ามามีความเก่ียวข>องกับชีวิตประจําวันของมนุษย&มากข้ึน 
เพราะคอมพิวเตอร&มีการทํางานรวดเร็วและอํานวยความสะดวกสบายให>แกCมนุษย& ทุกเพศทุกวัย โดย
สามารถใช>ประโยชน&ได>ในหลาย ๆ ด>าน ท้ังด>านการทํางาน ทําธุรกิจ ด>านความบันเทิงตCาง ๆ รวมถึง
ทางด>านการศึกษา ก็ได>นําคอมพิวเตอร&มาให>ผู>เรียนได>เรียนรู> และใช>ในการเรียนการสอน เปBน
คอมพิวเตอร&ชCวยสอน โดยนํามาสร>างเปBนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือชCวยเร>าความสนใจของผู>เรียน ทํา
ให>บทเรียนมีความนCาสนใจและผู>เรียนมีความอยากท่ีจะเรียนรู>มากย่ิงข้ึน (วิระภรณ& ไหมทอง, 2559) 

ปsญหาการเรียนการสอนในปsจจุบันเกิดจากปsญหาหลายด>าน ท้ังการถCายทอดความรู>จาก
ผู>สอน สูCผู>เรียน จากการเรียนรู>ของตัวผู>เรียนเองท่ีลCาช>า และไมCเข>าใจ ผู>สอนจึงจําเปBนต>องหาสิ่งใหมC ๆ 
ให>ผู>เรียนได>เรียนรู> เพ่ือให>เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร&ชCวยสอนจึงเปBนสื่อการ
เรียนการสอนทางคอมพิวเตอร&รูปแบบหน่ึง ซึ่งใช>ความสามารถของคอมพิวเตอร&ในการนําสื่อประสม 
อันได>แกC ข>อความ ภาพน่ิง กราฟ�ก ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน& และเสียง เพ่ือถCายทอดเน้ือหาบทเรียน
หรือองค&ความรู>ในลักษณะท่ีใกล>เคียงกับการสอนจริงในห>องเรียนมากท่ีสุด โดยท่ีคอมพิวเตอร&ชCวย
สอน จะนําเสนอเน้ือหาทีละหน>าจอภาพ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 7) รวมถึงผู>เรียนจะมีอิสระ
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ในการเรียนรู>บทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนน้ี สามารถท่ีจะเรียนรู>เม่ือไรก็ได>ตามความสนใจและความ
เหมาะสมของเวลา ทําให>เปBนการเรียนรู>ที่ยึดผู>เรียนเปBนสําคัญ  
 
วัตถุประสงค�ของการทําโครงงาน 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอน เร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการเรียนรู>
วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปOที่ 3 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนเพ่ือเผยแพรCความรู> เร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการ
เรียนรู>วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 โดยใช>โปรแกรม Adobe Flash 
Professional CS6 มีตCอไปน้ี 

1) บทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอน เร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการเรียนรู>วิทยาศาสตร& 
กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปOที่ 3 สร>างข้ึนโดยแบCงออกเปBน 9 หัวข>อดังน้ี  

- ลงทะเบียนผู>ใช> 
- แบบทดสอบกCอนเรียน 
- เลือกบทเรียน 
- การหาตําแหนCงดาวเหนือ  
- กลุCมดาว  
- แผนท่ีดาว  
- ดาราจักร 
- จักรราศี 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- ออกจากระบบ 

 2) แบบทดสอบกCอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการเรียนรู>
วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 เปBนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ข>อ  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ด>านการพัฒนาสื่อการสอน 
1. ศึกษาข>อมูลเก่ียวกับเร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า 
2. วิเคราะห&ระบบ 
3. ออกแบบข้ันตอนการทํางานของระบบ (Flow Chart)  
4. ออกแบบ Story Board 
5. พัฒนาบทเรียน 
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ผลการวิจัย 
โปรแกรมท่ีได>พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการเรียนรู>

วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 โดยนําคอมพิวเตอร&เข>ามาเพ่ือใช>ในการ
สอนให>มีความทันสมัย และเพ่ือสร>างแรงจูงใจในการเรียนรู>ให>กับผู>เรียนบทเรียน ซึ่งเปBนการสอนใน
รูปแบบท่ีเรียกวCา บทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ (CAI) ซี
เอไอ เข>ามาชCวยในการสอน และในแตCละบทเรียนท่ีได>ทําน้ันจะประกอบด>วยเน้ือหา ภาพน่ิง และ
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เพ่ือให>ผู>เรียนได>รับฟsง และเข>าใจเน้ือหาในแตCละบท เม่ือผู>เรียนได>เรียน
แตCละบทแล>ว ก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนท>ายบท เพ่ือเปBนการทบทวนความรู>ให>กับผู>เรียน แตCท้ังน้ี
จะต>องมีการพัฒนาอยCางตCอเน่ืองเพ่ือให>สื่อการเรียนการสอนมีความประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนเร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการ
เรียนรู>วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 ข้ันตอนคือการศึกษาระบบ การ
วิเคราะห&กระบวนการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอน (CAI) ออกแบบสื่อการการสอน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทดสอบและประเมิน ได>แกC การออกแบบการเรียนการสอน การนําเสนอ
เน้ือหา โดยอาศัยแนวคิดของการเรียนเพ่ือให>รอบรู>ในด>านการเรียน วCาเข>าใจในการเรียนมากน>อย
เพียงใด ด>วยการทําแบบทดสอบหลังเรียน ผู> เรียนสามารถเรียนรู> และพัฒนาตัวเองได> ตาม
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต>องสCงเสริมให>ผู>เรียนสามารถพัฒนาตนเองได>ตามศักยภาพ บทเรียน
คอมพิวเตอร&ชCวยสอนจัดเปBนเทคโนโลยีใหมC ท่ีกําลังเปBนท่ีนิยมนํามาใช>ในการสร>าง และพัฒนาท่ี
นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอร&มาใช>สนับสนุนด>านการศึกษาสามารถเรียนรู>ได>ไมCจํากัดเวลาและ
สะดวกมากข้ึน ท้ังในสCวนของบทเรียนยังรวมเอาเทคโนโลยีการนําเอาภาพตCาง ๆ มาใช> เชCน มี
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข>อความ ภาพน่ิง ซึ่งทําให>บทเรียนมีความนCาสนใจมากข้ึน และยังทําให>ผู>เรียน
เกิดความอยากเรียนเพ่ิมมากข้ึน บทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนมีความนCาสนใจเพราะวCาสามารถ
สCงเสริมสนับสนุนความรู>ทางการเรียนการสอนได>อีกทางหน่ึง และเพ่ือเปBนโครงสร>างสําหรับอ>างอิงใน
การสร>าง รวมไปถึงการชCวยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนของวิชาอ่ืน ๆ ได>อีกตCอไป ดังน้ัน ผล
การเปรียบเทียบคะแนนกCอนเรียนและหลังเรียนมีประสิทธิภาพตCอการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการ
สอนเร่ือง ดวงดาวบนท>องฟ}า สาระการเรียนรู>วิทยาศาสตร& กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปO
ท่ี 3 ผลการศึกษาพบวCาเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอน 
“ดวงดาวบนท>องฟ}า” ของนักเรียนให>มีประสิทธิภาพตามเกณฑ& 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกCอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน  ด>วยสื่อการสอน “ดวงดาวบน
ท>องฟ}า” น้ันมีผลการเรียนท่ีสามารถทําคะแนนได>สูงกวCาการเรียนในช้ันเรียนปกติ 
 
ข อเสนอแนะในการดําเนนิงาน 
 1. ควรมีการศึกษาการใช>บทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอน ในเน้ือหาวิชาระดับช้ันอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใช>บทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอน
กับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ หรือเปรียบเทียบกับสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ 
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 3. ควรมีการศึกษารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนท่ีเหมาะสมตCอความต>องการ
ของผู>เรียนในแตCละกลุCม 
 4. ควรมีการศึกษาปsญหาและผลกระทบจากการเรียนด>วยบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนของ
ผู>เรียน 
 5. สามารถนําไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร&ชCวยสอนในเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีมีประโยชน&ตCอตนเอง
และผู>อ่ืนได> 
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การพัฒนาระบบงานพสัด ุ
Inventory system development 

 
อโณทัย บุณยะบูรณ& และอรุณี ศรีประทุมวงศ&ณ& 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การศึกษาค>นคว>าคร้ังน้ี มีความมุCงหมายเพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุ ในกรอบการศึกษา 3 ด>าน 
คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การจําหนCายพัสดุ ตามกระบวนการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle:SDLC) 5 ข้ันตอน ได>แกC การศึกษาระบบ (Systems Investigation) 
การวิเคราะห&ระบบ (Systems Analysis)การออกแบบระบบ (Systems Design) การใช>ระบบ 
(Systems Implementation) การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance 
and Review) ข้ันตอนการพัฒนาระบบพัสดุแบCงเปBน 2 สCวนคือ ในสCวนของการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
ผู>ใช>งานระบบพัสดุ กับการสร>างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู>ใช>ระบบพัสดุจากการการ
พัฒนาดังกลCาว ผลการพัฒนาโปรแกรมพัสดุสําหรับโรงเรียนพบวCา ผู>ใช>ระบบมีความพึงพอใจตCอระบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนมา โดยเฉพาะในด>านความสามารถของระบบทางด>านออกรายงานพัสดุประจําวัน 
ประจําเดือนและประจําภาคการศึกษา ในสCวนของข>อเสนอแนะในการพัฒนาระบบพัสดุ ด>าน
กระบวนการควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบงานพัสดุ 3 ข้ันตอน คือ การจัดหาพัสดุ 
การควบคุมพัสดุ และการจําหนCายพัสดุ ในโรงเรียนโดยใช>ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร&มาใช>ในการ
ประมวลผลข>อมูลจะได>เกิดความสะดวก ถูกต>อง เปBนปsจจุบันและรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ด>านการพัฒนาโปรแกรมควรปรับปรุงในสCวนของการประเมินในการจัดหาพัสดุลCวงหน>า 
 

Abstract 
This study aims to study on inventory system development with 3 aspects of 

inventory procurement, inventory control, inventory disposal upon 5 stages of 
system Development Life Cycle:SDLC of Systems Investigationม  Systems Analysis, 
Systems Design, Systems Implementation, Systems Maintenance and Review with 
Kemmis and McTaggart Action Research with 2 cycles of performance, each cycle 
consists of planning, action, observation, reflection. The study group consists of 4 
researchers group, 6 key informants. The instruments were observation, interview, 
performances development form. The data was analyzed with Triangulation, 
presented with table and explanation. 
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Results of the study were the following 
The cycle 1 finding found that inventory system unsystematic procedure on 

controlling, filing, accounting, maintaining, checking on 3 aspects of inventory 
procurement, inventory control, inventory disposal. The cycle 1 performed with 2 
strategies of workshop and internal supervision with school inventory manual and 
found that the procedure preform with systematic procedure on controlling, filing, 
accounting, maintaining, checking on 3 aspects of inventory procurement, inventory 
control, inventory disposal.  
 
บทนํา 
 สภาพการปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษาปsจจุบันยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู>
ความสามารถเก่ียวกับการพัสดุโดยตรง แตCได>อาศัยความรู>ที่ได>จากบุคลากรท่ีผู>บริหารสถานศึกษาเห็น
วCามีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานดังกลCาวได> โดยดูจากประสบการณ&และความพร>อมของ
บุคลากรเปBนสําคัญ สCวนใหญCศึกษาจากเอกสาร การอบรมเปBนคร้ังคราว ทําให>การบริหารงานพัสดุใน
โรงเรียนประถมศึกษามีความบกพรCองขาดความถูกต>องในการปฏิบัติตามระเรียบการดําเนินการใน
ด>านตCางๆ ไมCเปBนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวCาด>วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก>ไขเพ่ิมเติม 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหCงชาติ ได>ตรวจพบปsญหาเก่ียวกับการพัสดุ ได>แกC ไมC
จัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ& ลงบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ&ไมCเปBนปsจจุบัน จัดทําบัญชี
วัสดุ เฉพาะประเภทวัสดุสํานักงาน วัสดุอ่ืนไมCได>จัดทํา ไมCได>แยกบัญชีวัสดุเปBนชนิดวัสดุคงเหลือไมCตรง
ตามบัญชี ไมCมีหมายเลขประจําครุภัณฑ& ไมCได>จัดทําใบเบิกพัสดุกCอนสิ้นเดือนกันยายน ไมCได>แตCงต้ัง
เจ>าหน>าท่ีเพ่ือตรวจสอบการรับ – จCายพัสดุตามระเรียบและครุภัณฑ&ท่ีชํารุดไมCซCอมแซมให>ใช>การได> 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหCงชาติ 2541 ก : 195) ระบบเดิมในการจัดการพัสดุน้ัน
มักจะใช>ระบบจดบันทึกลงสมุดหรือไมCก็ลงโปรแกรม excel อยCางงCาย ดังน้ันในการทําเสนอรายงาน 
การสรุปพัสดุในแตCละวันจึงเปBนเร่ืองจาก 
 จากสภาพปsญหาดังกลCาวผู>ศึกษาค>นคว>าในฐานะผู>ปฏิบัติงานพัสดุ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วCาด>วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก>ไขเพ่ิมเติม คําสั่งระ
เรียบ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข>อง และมีความสนใจท่ีจะศึกษาค>นคว>าในเร่ืองการพัฒนาระบบงาน
พัสดุ เพ่ือแก>ไขปsญหาระบบงานพัสดุของโรงเรียน เพ่ือให>ผู>ใช>โปรแกรมมีความสะดวกในการใช>งาน
พัสดุของโรงเรียนในเร่ืองการจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุและการจําหนCายพัสดุ เพ่ือให>การปฏิบัติงาน
พัสดุสนับสนุนงานด>านอ่ืนๆให>สามารถดําเนินงานได>อยCางมีประสิทธิภาพตCอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
 เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตการวิจัย  
1.  กลุCมผู>รCวมศึกษาค>นคว>าและผู>ให>ข>อมูล  
  1.1 ผู>ศึกษาค>นคว>า 
  1.2 เจ>าหน>าท่ีพัสดุ 

2. กรอบการศึกษาค>นคว>า 
 ในการศึกษาค>นคว>าคร้ังน้ี มุCงพัฒนาระบบงานพัสดุ ให>มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยกําหนด

กรอบเน้ือหา กรอบการพัฒนาและกรอบกลยุทธ&ในการพัฒนาระบบงานพัสดุ ดังน้ี 
  2.1 กรอบเน้ือหาในการพัฒนาระบบงานพัสดุ รายละเอียดดังน้ี 
  2.1.1 การจัดหาพัสดุ 
  2.1.2 การควบคุมพัสดุ 
  2.1.3 การจําหนCายพัสดุ 
 2.2 กรอบการพัฒนาระบบงานพัสดุ ใช> วัฏจักรของการพัฒนาระบบ (Systems 

Development Life Cycle : SDLC ซึ่ง Stair (1996 : 411-412) ได>กําหนดไว> 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
  2.21 การศึกษาระบบ (Systems lnvestigation) 
  2.2.2 การวิเคราะห&ระบบ (Systems Analysis) 
  2.2.3 การออกแบบระบบ (Systems Design)  
  2.2.4 การใช>ระบบ (Systems Implementation) 
  2.2.5 การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) 
  2.3 กรอบกลยุทธ&ในการพัฒนาระบบงานพัสดุ ประกอบด>วย 
  2.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2.3.2 การนิเทศภายใน 

  
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 โดยมีการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี ้ 

1. กลุCมผู>รCวมศึกษาค>นคว>าและผู>ให>ข>อมูล 
2. ข้ันตอนดําเนินการศึกษาค>นคว>า 
3. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข>อมูลการจัดกระทําและการวิเคราะห&ข>อมูล 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะห&ข>อมูล 

 
เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู>วิจัยรวบรวมและจัดทําข้ึน ครอบคลุม
เน้ือหาของการวิจัย โดยแบCงออกเปBน 3 ตอน ดังน้ี  
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ตอนท่ี 1 เปBนแบบสอบถามเก่ียวกับปsจจัยสCวนบุคคลของผู>ตอบแบบสอบถามซึ่งเปBนแบบ
เลือกตอบ (Check – list)  

ตอนท่ี 2 เปBนแบบสอบถาม ลักษณะของแบบวัดเปBนแบบมาตรประเมินคCา จํานวน 25 ข>อ 
เปBนข>อความเชิงบวกท้ังหมด แบCงการวัดออกเปBน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ&การให>คะแนน ดังน้ี 

   ระดับความคิดเห็น   
ไมCเห็นด>วยอยCางย่ิง  ให>  1  คะแนน 
ไมCเห็นด>วย   ให>  2  คะแนน 
ไมCแนCใจ   ให>  3  คะแนน 
เห็นด>วย   ให>  4  คะแนน 
เห็นด>วยอยCางย่ิง  ให>  5  คะแนน 

ตอนท่ี 3 เปBนแบบสอบถามเปBนข>อความเชิงบวกท้ังหมด แบCงการวัดออกเปBน 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ&การให>คะแนน เชCนเดียวกับตอนท่ี 2 

 
การทดสอบเคร่ืองมือวัด 

1. ศึกษาวิธีการสร>างแบบสอบถาม จากตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ& งานวิจัย และเอกสาร
สิ่งพิมพ&ตCางๆ เพ่ือนํามาเปBนแนวทางในการสร>างแบบสอบถาม  

2. นําแบบสอบถามให>ผู>ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความครอบคลุมความถูกต>องของเน้ือหา ความ
ชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาแล>วนํามาปรับปรุงแก>ไข  

3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก>ไขแล>ว ไปทดสอบ กับบุคคลท่ีไมCใชCกลุCมตัวอยCาง จํานวน 30 
คน แล>วนํามาหาคCาความเช่ือม่ัน (reliability) โดยวิธีการหาคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ด>วยวิธีการค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เทCากับ .9392 และ .9007 

 
การวิเคราะห�ข อมูล 

1. คCาความถ่ีและคCาร>อยละ (Frequency and percentage) เพ่ือใช>อธิบายความถ่ีและร>อย
ละของข>อมูลท่ีได>จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ปsจจัยสCวนบุคคล 

2. คCาเฉลี่ยตัวอยCาง (Sample mean) และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
เพ่ือใช>อธิบายคCาเฉลี่ยและสCวนเบ่ียงเบนของข>อมูล 

3. การวิเคราะห&ข>อมูลด>วย Pearson’s product moment correlation เพ่ือหาคCาความสัมพันธ& 
 

ผลการวิจัย 
จาการศึกษาค>นคว>าการพัฒนาระบบงานพัสดุ เปBนกระบวนการในการดําเนินการศึกษา

ค>นคว>าภายใต>กรอบระบบงานพัสดุ 3 ข้ันตอน คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การจําหนCายพัสดุ 
ผลการดําเนินการสามารถนํามาอภิปรายผลได>ดังน้ี 
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1. การจัดหาพัสดุ ประสบปsญหาการดําเนินงานบ>างไมCมากนักไมCมีความเข>าใจในการจัดซื้อ 
จัดจ>าง ทําให>เกิดความลCาช>า ไมCทันกับความต>องการใช> แตCหลังจากการประชุมปฏิบัติการและการ
นิเทศภายในแล>ว ผู>ปฏิบัติหน>าท่ีพัสดุมี ความเข>าใจในการจัดซื้อ จัดจ>างทําให>เกิดดําเนินงานได>เสร็จ
ทันเวลาในการใช>งาน ซึ่งสอดคล>องกับ สุริยา รัตนมณีรัศมี (2547 : บทคัดยCอ) ได>ศึกษาการพัฒนา
ระบบงานพัสดุโรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดร>อยเอ็ด พบวCาหลังจากการประชุมปฏิบัติการ
และการนิเทศภายในแล>ว ทําให>เจ>าหน>าท่ีพัสดุปฏิบัติงานได>ถูกต>องเปBนระบบมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2. การควบคุมพัสดุ ในการดําเนินงานของกลุCมผู>รCวมศึกษาค>นคว>าในชCวงแรกการจัดทําบัญชีไมC
เปBนปsจจุบัน ขาดภารประชาสัมพันธ& กําหนดปฏิทินตารางเวลาเบิกจCายพัสดุไม>ชัดเจนและแนCนอน แตC
หลังจากได>เข>ารCวมประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศภายในแล>ว พบวCา กลุCมผู>รCวมศึกษาค>นคว>าทุกคน 
เข>าใจในระบบข้ันตอนดี และกําหนดวางแผนปฏิทิน การจัดทําบัญชีการเบิกจCายคลCองตัวและสะดวก
รวดเร็วข้ึน ทําให>งาน มีประสิทธิภาพและลดข>อแย>งระหวCางผู>รับการบริการและผู>ให>บริการเปBนอยCางมาก 
หลังจากน้ัน การเบิกจCายมีการกําหนดเวลาท่ีชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ&ให>คณะครูทราบ ทําให>การ
เบิกจCายพัสดุเปBนระบบมากย่ิงข้ึน สร>างความพึงพอใจให>แกCผู>รับบริการ ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัยของ
คัทลียา วงศ&วัฒน& (2547 : บทคัดยCอ) ได>ศึกษาการพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวCา การเบิกจCายพัสดุมีการจัดทําปฏิทินการ
กําหนดเวลาเบิกจCาย และประชาสัมพันธ&ให>กลุCมงานและผู>เก่ียวข>องทราบท่ัวกัน และงานวิจัยของชูศักด์ิ 
ทรงศรี : บทคัดยCอ) ซึ่งทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุโรงเรียนบ>านดุงไพรวัลย& สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบ>านดุง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวCา งานเบิกจCายพัสดุ มีความ
คลCองตัวมีพัสดุบริการอยCางท่ัวถึง มีการใช>พัสดุอยCางประหยัดและคุ>มคCา ซึ่งเกิดจากผู>ปฏิบัติงานมีการ
วางแผน การเบิกพัสดุและสร>างจิตสํานึกในการใช>ทรัพยากรให>เกประโยชน&สูงสุด 
 3. การจําหนCายพัสดุ ในชCวงแรกของการปฏิบัติงาน ผู>รับผิดชอบงานในกลุCมงานยังไมCเข>าใจใน
การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ เพ่ือรอการจําหนCายออกจากทะเบียนในลําดับตCอไป แตCหลังจากท่ี
ได>รCวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและดําเนินการนิเทศให>คําแนะนํากํากับติดตามแล>วพบวCากลุCมผู>รCวม
ศึกษาค>นคว>าทุกคนได>เข>าใจข้ันตอนในการจําหนCายพัสดุประจําปOงบประมาณสอดคล>องกับไมตรี 
ศิลปะแกCน (2547 : บทคัดยCอ) ได>ศึกษาการพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนศรีแก>ว อําเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร พบวCาการบันทึกขออนุญาตจําหนCายวัสดุและไมCขอใช>บางรายการเน่ืองจากสิ้นเปลือง
งบประมาณการแปรสภาพพัสดุบางรายการเพ่ือให>เกิดประโยชน&ตCอการเรียนการสอนมากข้ึน 
  
ข อเสนอแนะ 

ข>อเสนอแนะสําหรับการวิจัยตCอไป 
 ด>านกระบวนการควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบงานพัสดุ 3 ข้ันตอน คือ การจัดหา
พัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจําหนCายพัสดุ ในโรงเรียนโดยใช>ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร&มาใช>ในการ
ประมวลผลข>อมูลจะได>เกิดความสะดวก ถูกต>อง เปBนปsจจุบันและรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 ด>านการพัฒนาโปรแกรมควรปรับปรุงในสCวนของการประเมินในการจัดหาพัสดุลCวงหน>า 
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การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทําโคมไฟ 
ของกลุ�มแม�บ านบอลทอง จังหวัดชุมพร 

Accounting System Development and Internal control of make lamps 
for housewife group gold ball in Chumphon province. 

 
ชลิดา ลิ้นจ่ี1 และธนโชติ ขุนศรี2 

1 อาจารย&ประจํา สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 นักศึกษา สาขาการบัญช ีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาลักษณะและรูปแบบของกิจการของการทําโคม
ไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทํา
โคมไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร ให>มีความเหมาะสมกับกิจการ 
 ประชากรท่ีใช>ในการศึกษา คือผู> จัดการกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร ขอบเขต
การศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกลุCมแมCบ>านบอลทอง วิธีการศึกษาโดย
การสัมภาษณ& การสังเกตการณ& และการทบทวนวรรณกรรม แล>วนําข>อมูลมาวิเคราะห&เพ่ือกําหนดผัง
ทางเดินเอกสาร และเสนอแนะระบบบัญชีให>แกCกลุCมแมCบ>านบอลทอง 
 ผลการศึกษาพบวCา กิจการยังขาดความรู> ความเข>าใจ และประสบการณ&ในการจัดทําบัญชี
ของกิจการมากCอน ยังไมCมีการแบCงหน>าท่ีท่ีชัดเจน และแนวทางการการปฏิบัติงาน สCงผลให>มีผลตCอ
การควบคุมภายในของกิจการ ผู>ศึกษาจึงเสนอแนะระบบบัญชีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สมุด
บัญชีตCาง ๆ เอกสารทางการบัญชี และคูCมือการนําไปใช>ให>กลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร  
คําสําคัญ: ระบบบัญชี, การควบคุมภายใน 
 

Abstract 
 The objective of this study was to study the characteristics and formats of 
make of housewife group gold ball in order to develop appropriate accounting 
systems and internal control of make lamps for housewife group gold ball in 
Chumphon province. 
 Population used in education is housewife group gold ball manager. The scope 
of the study was specifically focused on the accounting systems related to Accounting 
System Development and Internal control of make lamps for housewife group gold 
ball. The research methodology was to Interview, Observation and Literature review. 
Then data analysis in order to set document flowchart and Recommend appropriate 
accounting systems to the housewife group gold ball in Chumphon province. 
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 The results revealed that current Lack of knowledge and understanding and 
experience Accounting prepare. There is no clear separation of duties and 
responsibilities that affect the internal control of the business. Therefore offer 
accountings System and Internal control of make lamps for housewife group gold 
ball in Chumphon province, Account books, and Operational procedures. 
Keywords : Accounting System, Internal control 
 
บทนํา 
 ในอดีตรัฐบาลได>มีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) เพ่ือชCวยเหลือประชาชน และ
สCงเสริมให>ประชาชนมีรายได>เพ่ิม กระตุ>นเศรษฐกิจระดับรากหญ>า โดยผลักดันโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ& (OTOP) เพ่ือให>ชุมชนคิดค>นสินค>าจากท>องถ่ิน ท่ีมีเอกลักษณ& สามารถ พัฒนาคุณภาพตรง
ใจตลาดและเพ่ิมมูลคCาให>กับสินค>าจนสามารถนําสCงออกไปขายยัง ตCางประเทศได> มีหนCวยงานของรัฐ
เข>ามาสนับสนุน ในเร่ืองวิชาการ เทคโนโลยี ชCองทางการตลาด และขยายโอกาสให>ชุมชนเข>าถึงแหลCง
ทุน เป}าหมายท่ีวาดฝsนไว> ชุมชนต>องปรับเปลี่ยนตนเอง ยกระดับจากฐานะผู>ผลิตสินค>าข้ึนมาเหมือน
เปBนบริษัทยCอยๆ ครบวงจรท้ังการบริหารจัดการ ดูแลระบบการเงินและระบบบัญชี ควบคุมการผลิต
ให>ได>มาตรฐาน ออกแบบบรรจุภัณฑ&ให>มีความทันสมัย มีความคลCองตัวในการติดตCอตลาด ได>ด>วย
ตัวเอง ทําให>รายได>จากการขายสินค>า หมุนเวียนอยูCในชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนเข>มแข็ง สมาชิกใน
ชุมชนพ่ึงตนเองได> (skontarat, 2561 : ออนไลน&) 
 กลุCมแมCบ>านบอลทองได>เร่ิมจากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) โดยคุณสุภาภรณ& 
พรหมโยธา หรือครูแดง รCวมด>วยกลุCมลูกจ>างท่ีมาชCวยสามีทํางานรับเหมากCอสร>าง และทําสวนผลไม>
ต>องการหารายได>เสริม จึงได>นําความรู>ท่ีมีเก่ียวกับการผลิตลูกบอลจากเส>นด>าย มารCวมกันฝuกฝน ให>
เกิดความชํานาญ จนสามารถเร่ิมผลิตงานได> จึงได>นําสินค>าท่ีผลิตได>เองมีลักษณะเปBนกิจการเจ>าของ
คนเดียว ผลิตโคมไฟด>วยด>ายคละสี ทําด>วยมือ เปBนงานแฮนด&เมค ไว>สําหรับประดับบ>านท้ังภายใน
และภายนอก ซึ่งสามารถประดับในงานเลี้ยงตCางๆ หรือในงานแตCงงาน จําหนCายปลีก-สCง ผลิตภัณฑ&
เร่ิมวางขายท่ีร>านในจตุจักรและฝากขายร>านค>าอ่ืน ๆ ในตลาดจตุจักร ก็มีลูกค>าให>ความสนใจ เปBน
อยCางมาก ซึ่งสCวนใหญCเปBนลูกค>าตCางชาติ  
 แตCเน่ืองด>วยกิจการผลิตโคมไฟไมCมีระบบบัญชีและการจัดเก็บเอกสารท่ีถูกต>อง ไมCมีการแบCง
หน>าท่ีท่ีชัดเจน หากไมCมีการจัดทําบัญชีอยCางเปBนระบบ ไมCเปBนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป อาจเกิดการทุจริตได> สCงผลกระทบตCอการดําเนินงานอีกด>วย 
 จากเหตุผลท่ีกลCาวมาข>างต>น ผู>วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในของการทําโคมไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาลักษณะ
และรูปแบบการดําเนินงานของกลุCมแมCบ>านบอลทอง และเพ่ือพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ระบบบัญชี เปBนระบบท่ีมีการออกแบบในการจัดเก็บข>อมูล จัดเรียงข>อมูลให>เปBนหมวดหมูC
งCายตCอการค>นหา การบันทึกบัญชี การกําหนดเอกสารและสมุดบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน 
และการใช>และรักษาเอกสารและสมุดบัญชี (ดุษฎี สCองเมือง : 2561) ซึ่งระบบบัญชีมีความสําคัญตCอ
ธุรกิจดังน้ี 1) การบันทึกบัญชีเปBนไปอยCางครบถ>วน 2) ข>อมูลทางการเงินท่ีถูกต>อง เช่ือถือได> 3) ข>อมูล
ท่ีได>สามารถนํามาใช>ในการวางแผนได>ถูกต>อง 4) ข>อมูลนํามาใช>ในการควบคุมให>การปฏิบัติงานเปBนไป
ตามแผน 5) ชCวยให>ผู>บริหารตัดสินใจทางการเงินได>  
 การควบคุมภายใน เปBนกระบวนการท่ีคณะผู>บริหารและบุคลากรในองค&กรกําหนดข้ึน ซึ่งเปBน
การออกแบบในระดับท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือให>เกิดความเช่ือม่ันเพ่ือให>บรรลุวัตถุประสงค& ด>านการ
ดําเนินงานให>ปฏิบัติได>อยCางมีประสิทธิภาพ (อรุณศรี โพธิโกฏิ : 2561 : ออนไลน&) การควบคุมภายใน
มีผลตCอการดําเนินงานขององค&กร ทําให>เกิดบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค& ต>องปฏิบัติอยCางตCอเน่ือง 
สมํ่าเสมอ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยCางเปBนระบบและมีประสิทธิผลด>วย (วิไล วีระ
ปรีย, และคณะ : 2553) 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 การวิจัยศึกษา เร่ืองการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทําโคมไฟของกลุCม
แมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค&ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะและรูปแบบการดําเนินงานของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทําโคมไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง 

จังหวัดชุมพร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
  
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

- สมดุบญัชี 
- แบบฟอร์มเอกสาร 
- ผงัทางเดนิเอกสาร 
- รายงานทางการเงิน 

- การควบคุมภายใน  

ระบบบัญชีของกลุCมแมCบ>านบอลทอง 

จังหวัดชุมพร 
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การดําเนินวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชาการท่ีใช>ศึกษาคร้ังน้ี คือกิจการกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร 
 
เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการศึกษา คือ การสังเกตการณ& แบบสัมภาษณ& และการทบทวนวรรณกรรม 
ใช>เคร่ืองอัดเสียง และกระดาษจดบันทึกข>อมูล ผู>ตอบสามารถตอบได>อยCางอิสระตามความเหมาะสม 
 
การเก็บรวบรวมข อมูล 
 - ข>อมูลปฐมภูมิ เก็บข>อมูลโดยการสัมภาษณ&แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ&ผู>ประกอบการและ
พนักงานฝ�ายบัญชี ของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร ทําการเก็บข>อมูลท่ัวไป ข>อมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานของแตCละฝ�าย  
 - ข>อมูลทุติยภูมิ เก็บข>อมูลจากบทความ งานวิจัย หนังสือ และสื่อออนไลน& 
การวิเคราะห�ข อมูล 
 - ศึกษาลักษณะและรูปแบบการดําเนินงานของกลุCมแมCบ>านบอลทอง  
 - วางระบบบัญชี ไดแกC แบบฟอร&มเอกสารตCาง ๆ สมุดบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รายงานทาง
การเงิน และการควบคุมภายใน 
 - จัดทําคูCมือนําเสนอให>กับผู>ประกอบการกลุCมแมCบ>านบอลทอง  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทําโคมไฟของกลุCม
แมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร พบวCาลักษณะการดําเนินงานเปBนรูปแบบเจ>าของคนเดียว การจัด
โครงสร>างขององค&กร ไมCมีการแบCงหน>าท่ีกันอยCางชัดเจน การบันทึกบัญชียังไมCถูกต>องตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ทําให>มีผลกระทบตCอการควบคุมภายใน จากการศึกษาผู>วิจัยได>พัฒนาระบบ
บัญชีและการควบคุมภายในดังน้ี 
 1. การจัดโครงสร>างองค&กร และการกําหนดหน>าท่ีความรับผิดชอบ แบCงออกเปBน 5 ระบบ
ได>แกC ระบบขายสินค>า ระบบซื้อและบรรจุ ระบบผลิตและเบิกจCายวัตถุดิบ ระบบรับเงิน-จCายเงิน และ
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน  
 2. การออกแบบเอกสารทางการบัญชี ผู>วิจัยได>ออกแบบเอกสารท่ีใช>ทางการบัญชีโดยแบCง
ออกเปBน 3 ประเภท ดังน้ี 
 2.1 เอกสารท่ีออกให>บุคคลภายนอก เปBนเอกสารท่ีกิจการจัดทําได>แกC ใบสําคัญรับ 
ใบสําคัญจCาย ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับสินค>า/ใบกํากับภาษี และใบแจ>งหน้ี 
 2.2 เอกสารท่ีรับจากบุคคลภายนอก เปBนเอกสารท่ีกิจการรับจากบุคคลภายนอก ได>แกC 
ใบสCงของ ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับสินค>า/ใบกํากับภาษี และใบแจ>งหน้ี  
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 2.3 เอกสารท่ีทําข้ึนไว>ในใช>ในกิจการเอง เปBนเอกสารท่ีกิจการจัดทําข้ึนเพ่ือใช>ในกิจการ 
ได>แกC ใบเบิกวัตถุดิบ/วัสดุ สตอกการ&ด ใบเบิกเงินสดยCอย ใบเบิกเงินลCวงหน>า และบัตรลงเวลาทํางาน 
 3. สมุดบัญชีที่ใช> สมุดรายวันข้ันต>น และสมุดรายวันข้ันปลาย 
 4. กําหนดผังทางเดินเอกสารเพ่ือให>มีการตรวจสอบควบคุมภายในเพ่ือป}องกันการทุจริต 
สามารถตรวจสอบได> 
 5. การเลือกใช>โปรแกรมทางการบัญชี โดยแนะนําเปBนโปรแกรมบัญชี Express ซึ่งเหมาะสม
กับกิจการของกลุCมแมCบ>านบอลทอง มากท่ีสุด 
 6. รายงานทางการเงิน ได>แกC งบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 
 7. ภาษีท่ีเก่ียวข>องกับกิจการ ได>แกC ภาษีมูลคCาเพ่ิม ภาษีเงินได>หัก ณ ท่ีจCาย และภาษีเงินได>
บุคคลธรรมดา 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทําโคมไฟของกลุCม
แมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร อภิปรายผลได>ดังน้ี 
 1. ลักษณะและรูปแบบของกิจการการทําโคมไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร มี
ลักษณะเปBนกิจการเจ>าของคนเดียว ไมCมีความรู>ทางด>านบัญชีโดยตรง จัดทําบัญชีไมCถูกต>องตามหลัก
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแบCงหน>าท่ีรับผิดชอบไมCชัดเจน ซึ่งมีผลตCอการควบคุมภายในของกิจการ 
สอดคล>องกับงานวิจัยของ ชัชรินทร� จุลกะเสวี (2553) ได>ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาระบบบัญชีของ
กองทุนหมูCบ>าน พบวCาผู>มีหน>าท่ีจัดทําบัญชีในกิจการ OTOP ไมCมีพ้ืนฐานความรู>ทางด>านบัญชีโดยตรง 
อาศัยคูCมือ และการอบรมในการจัดทําบัญชีในหมูCบ>าน สอดคล>องกับงานวิจัยของ  
ป�ญะธิดา อมรภิญโญ(2560) ได>ศึกษาวิจัยเร่ืองการใช>การควบคุมภายในเพ่ือความสําเร็จอยCางย่ังยืน
ของ วิสาหกิจการผลิตขนาดยCอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย พบวCา หลักการ
ควบคุมภายในท่ีดีท่ีสุด คือ การจัดโครงสร>างองค&กร การกําหนดอํานาจสั่งการ และการแบCงหน>าท่ี
ความรับผิดชอบอยCางชัดเจน สอดคล>องกับงานวิจัยของ มัลลิกา คงแก ว (2559) ได>ศึกษาวิจัยเร่ือง
การพัฒนาระบบบัญชีกลุCมออมทรัพย&เพ่ือการผลิต พบวCาการพัฒนาระบบบัญชีของกลุCมออมทรัพย&
เพ่ือการผลิตการประเมินผู>ใช>ระบบบัญชี ทําให>ทราบผลการดําเนินงาน ข>อมูลทางการบัญชีท่ีถูกต>อง
เพ่ือให>ในงานบริหารงาน ใช>ในการตัดสินใจ  
 2. การพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของการทําโคมไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง 
จังหวัดชุมพร ผู>วิจัยได>พัฒนาระบบบัญชีใหมC เพ่ือให>มีการควบคุมภายในได>ดี มีความเหมาะสมกับ
กิจการ ป}องกันการทุจริต และสCงผลให>เกิดความสําเร็จอยCางย่ังยืน สอดคล>องกับ จันทนา สาขากร, 
นิพันธ� เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร. (2557)การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน สอดคล>องกับงานวิจัยของ สุพรรณี คําวาส (2558) ได>ศึกษาเร่ือง การกํากับดูแลกิจการและ
การควบคุมภายในท่ีสCงผลตCอประสิทธิภาพขององค&กร พบวCา การควบคุมภายในมีความสัมพันธ&เชิง
บวกกับความสําเร็จอยCางย่ังยืน สอดคล>องกับงานวิจัยของ  
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ข อเสนอแนะ 
 ข>อเสนอแนะท่ีจากการวิจัย จาการศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของ
การทําโคมไฟของกลุCมแมCบ>านบอลทอง จังหวัดชุมพร เม่ือกิจการกลุCมแมCบ>านบอลทองได>รับระบบ
บัญชีท่ีเหมาะสมกับกิจการ ควรนําไปใช>เพ่ือให>เกิดประโยชน&อยCางจริงจัง ควบคุมพนักงานให>ปฏิบัติ
ตาม และมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานหลังมีการพัฒนาระบบบัญชี  
 ข>อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตCอไป ระบบบัญชีท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมCน้ันควรมีการติดตาม
ประเมินผลอยCางตCอเน่ือง เม่ือพบปsญหา จะได>พัฒนาระบบบัญชีให>มีความเหมาะสมมากข้ึน  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค&ของการวิจัย เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งประชากรและกลุCมตัวอยCางท่ี
ใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ปOการศึกษา 2561 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ท่ีมีสิทธ์ิเข>าศึกษาและข้ึนทะเบียนนักศึกษาเรียนร>อยแล>ว จํานวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย
เปBนแบบสอบถาม มีความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทCากับ .890 สถิติท่ีใช>ใน การวิเคราะห&ข>อมูลได>แกC 
ร>อยละ (%) คCาเฉลี่ย (  ) และคCาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในภาพรวมอยูCในระดับมาก ซึ่งด>านท่ีมีผลตCอการตัดสินใจอันดับ
แรก คือ ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ด>านสถาบันการศึกษา สCวนด>านเหตุผล
สCวนตัวไมC มีผลตCอการตัดสินใจในการเข>าศึกษาตCอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
คําสําคญั : การตัดสินใจ, ศึกษาตCอ, ปริญญาตรี 
 

Abstract 
This research has the objective of research. To study factors affecting the 

decision to study at the undergraduate level Graduate Accounting Program Bangkok 
Thonburi University. Which the population and the sample group used in this 
research are the first year students of the academic year 2018 Faculty of Accounting, 
Bangkok Thonburi University Who have the right to study and register for a hundred 
students in the amount of 160 people. The tools used in the research were 
questionnaires. With the confidence of the questionnaire equal to .890 statistics used 
in Data analysis is percentage (%), average (  ) and standard deviation (S.D.). 

The research found that Factors affecting the decision to study at the 
bachelor degree level Graduate Accounting Program Bangkok Thonburi University In 
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the overall picture, it is at a high level. Which the aspect that affects the first 
decision is the need for occupation, followed by the institution of education. As for 
personal reasons, there was no effect on the decision to study at the bachelor's 
degree level. Bangkok Thonburi University 
Keywords : Decision, Further their studies, Bachelor 
 
บทนํา 

สํานักงานสถิติแหCงชาติ ได>เป�ดเผยสถานการณ&ประชากรไทยและประชากรโลก (11 
กรกฎาคม 2550) พบวCา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยCางตCอเน่ือง แตCเปBนการเพ่ิมในอัตรา
ท่ีลดลง โดยโครงสร>างประชากรวัยเด็กมีจํานวนลดลง จากร>อยละ 21.6 ในปO 2550 เปBนร>อยละ 17.2 
ในปO 2580 อัตราการเกิดมีแนวโน>มลดลงตCอเน่ือง ซึ่งเปBนผลสืบเน่ืองมาจากปO 2513 รัฐบาลมีนโยบาย
ให>ประชาชนวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจ ดังน้ัน ตลอดระยะเวลา 30 กวCาปOท่ีผCานมา อัตราการ
เจริญพันธุ&จากท่ีเคยสูงถึง 6-7 คน ลดลงเหลือเพียง 1.7 คน (2548) ซึ่งเปBนภาวะเจริญพันธุ&ท่ีตํ่ากวCา
ระดับทดแทน และคาดวCาอัตราการเกิดจะมีแนวโน>มลดลงอีก ในขณะเดียวกัน ประชากรผู>สูงอายุมี
แนวโน>มเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมในอัตราท่ีสูงข้ึนจากร>อยละ 8.2 ในปO 2550 เปBนร>อยละ 15.6 ในปO 2580 
จากอัตราการเกิดท่ีลดลง อาจสCงผลกระทบตCอสถาบันการศึกษาในอนาคต เพราะโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยต>องอาศัยนักเรียนนักศึกษาใน จํานวน ท่ีมากพอในการดําเนิน กิจการ โดย
สถาบันการศึกษาท่ีจะได>รับผลกระทบเปBนอันดับแรก คือ โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตCอมา
จะเปBนมหาวิทยาลัย ซึ่งกCอนหน>าน้ี ประเทศญี่ปุ�นได>รับผลกระทบจากอัตราการเกิดท่ีลดลง โดย
เร่ิมแรกได>สCงผลกระทบตCอโรงเรียนประถมและมัธยมหลายร>อยแหCง จนต>องป�ดตัวหรือรวมตัวกัน แตC
ปsจจุบันได>สCงผลกระทบตCอมหาวิทยาลัย เน่ืองจากอัตราการเกิดท่ีลดลงในชCวงหลายปOท่ีผCานมา สCงผล
ตCอเน่ืองทําให>จํานวนประชากรวัยหนุCมสาวลดลงด>วย สํามะโนประชากรประเทศญี่ปุ�นระบุวCา ในปO 
2550 ประชากรวัย 18 ปOของญี่ปุ�นลดลงเหลือ 1.3 ล>าน และคาดวCาในอีก 2 ปOข>างหน>า ประชากรวัย 
18 ปOจะลดลงเหลือ 1.21 ล>านคน สCงผลให>มหาวิทยาลัยในญี่ปุ�นเกือบ 1 ใน 3 อาจไมCสามารถเป�ดสอน
ได>ครบทุกหลักสูตร ซึ่งท่ีผCานมามีมหาวิทยาลัยในญี่ปุ�นบางแหCงได>ป�ดตัวเองลง เพราะจํานวนนักศึกษา
ไมCเพียงพอตCอห>องเรียนและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยในญี่ปุ�นบางแหCงเร่ิมหาทางออก โดยใช>วิธีดึงดูด
นักศึกษากลุCมใหมC เชCน นักศึกษาตCางชาติ ผู>สูงอายุ เปBนต>น หรือเลือกท่ีจะพัฒนาโครงสร>างพ้ืนฐาน
และหลักสูตรการเรียนการสอน อยCางมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร&ฟูกูโอกะ ยอมทุCมเงินหลายล>าน
ดอลลาร& เพ่ือสร>างหอพักหรูท่ีมีห>องพักเด่ียวกวCา 700 ห>อง มีบริหารนํ้าพุร>อน ห>องคาราโอเกะสCวนตัว 
มีสระวCายนํ้า และสวนหยCอมท่ีปลูกกุหลาบสีชมพู พร>อมท้ังลดคCาเลCาเรียนตCอปOลงคร่ึงหน่ึง และมีการ
สอนหลักสูตรสายบันเทิง สังเกตได>วCา การเอาตัวรอดจากผลกระทบของอัตราการเกิดท่ีลดลงของ
มหาวิทยาลัยในญี่ปุ�น คือ การแสวงหาผลประโยชน&จากการเปลี่ยนแปลง โดยการดึงดูดกลุCมผู>เรียน
กลุCมใหมC และการสร>างจุดเดCนให>แกCมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาโครงสร>างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย การ
ลดคCาเลCาเรียน และเป�ดหลักสูตรท่ีนCาสนใจ การรองรับผลกระทบจากอัตราการเกิดท่ีลดลงของ
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มหาวิทยาลัยไทยมหาวิทยาลัยไทยอาจมีแนวโน>มเชCนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ�น เพราะอัตรา
การเกิดลดลง ยCอมสCงผลให>ท่ีอยูCในวัย 18 ปO ลดลงไปด>วยในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือเปBนการป}องกันไมCให>
มหาวิทยาลัยไทยต>องป�ดตัวลงเชCนท่ีเกิดข้ึนในประเทศญี่ปุ�น ควรหาแนวทางรองรับไว>ต้ังแตCเน่ิน ๆ 
ดังน้ี มหาวิทยาลัยควรสร>างจุดเดCน จํานวนนักเรียนนักศึกษามีแนวโน>มลดลงในอนาคต สCงผลให>
มหาวิทยาลัยต>องแขCงขันกันเพ่ือแยCงนักศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหCงมีความคล>ายคลึงกันหมด 
นักเรียนนักศึกษา สCวนใหญCยCอมเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเดCน เชCน จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ฯลฯ เพราะ
เปBนมหาวิทยาลัยท่ีได>รับการยอมรับกันโดยท่ัวไปวCา มีคุณภาพในด>านวิชาการและมีช่ือเสียงสะสม
ยาวนาน ดังน้ัน จํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีมีแนวโน>มลดลงน้ี อาจสCงผลกระทบตCอมหาวิทยาลัยท่ียังไมC
มีช่ือเสียงมากนักหรือเปBนมหาวิทยาลัยเป�ดใหมC เพราะนักเรียนนักศึกษาอาจไมCเลือกเรียน จนประสบ
ปsญหามีจํานวนนักศึกษาไมCเพียงพอ แตC ldquo ; จุดเดCน rdquo ; จะสามารถดึงความสนใจของ
นักศึกษาได> ดังตัวอยCางนักศึกษาท่ีเข>าเรียนในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร&ฟูกูโอกะ ให>เหตุผลในการ
เลือกมหาวิทยาลัยแหCงน้ีวCา ช่ืนชอบท่ีมหาวิทยาลัยมีบCอนํ้าพุร>อน ห>องคาราโอเกะ สวนหยCอมแบบ
อังกฤษ ซึ่งไมCมีในมหาวิทยาลัยแหCงอ่ืน การสร>าง ldquo ; จุดเดCน rdquo ; ในมหาวิทยาลัยไทย อาจ
เปBนในลักษณะของการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให>โดดเดCนในด>านการวิจัย หลักสูตรท่ีมีความ
เฉพาะและโดดเดCน ตามศักยภาพและความพร>อมของแตCละมหาวิทยาลัย และดึงเอาอาจารย&และ
นักวิจัยท่ีเกCงมาชCวยเพ่ิมคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี อาจทําได>โดยการพัฒนาโครงสร>างพ้ืนฐานใน
มหาวิทยาลัยควบคูCกันไป เชCน สร>างศูนย&วิจัย สร>างห>องสมุดขนาดใหญC สนามกีฬา หอพัก ต้ังบริษัท
จําลองข้ึนในมหาวิทยาลัย ฯลฯ มหาวิทยาลัยควรเป�ดหลักสูตรรองรับนักศึกษากลุCมใหมC ท>ายท่ีสุดแล>ว 
มหาวิทยาลัยไทยอาจไมCสามารถต>านทานผลกระทบท่ีเกิดจากอัตราการเกิดท่ีลดลง ซึ่งจํานวน
นักศึกษามีแนวโน>มลดลงไปด>วยในอนาคต ประกอบกับสภาพการแขCงขันในการให>บริการการ
อุดมศึกษาท่ีมากข้ึนท้ังจากในและตCางประเทศ มหาวิทยาลัยตCาง ๆ อาจหาทางออก โดยเป�ดหลักสูตร
ใหมCเพ่ือดึงนักศึกษากลุCมใหมCเข>ามา ไมCวCาจะเปBนกลุCมคนวัยทํางาน กลุCมผู>สูงอายุ หรือการเป�ดหลักสูตร
นานาชาติ เพ่ือดึงกลุCมนักศึกษาตCางชาติเข>ามาด>วย โดยอาจเร่ิมต>นจากนักศึกษาตCางชาติท่ีอยูCใน
ภูมิภาคเดียวกัน แล>วคCอยขยายสูCภูมิภาคอ่ืนท่ัวโลก อัตราการเกิดภายในประเทศท่ีลดลงน้ี เปBน
สัญญาณเตือนให>รู>วCา ในอนาคตจํานวนนักศึกษาจะมีแนวโน>มลดลง ซึ่งมีบทเรียนจากมหาวิทยาลัยใน
ญี่ปุ�นให>เห็นแล>ว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยไทยควรเตรียมการรองรับไว>ต้ังแตCเน่ิน ๆ  

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปBนคณะหน่ึงท่ีมีนักศึกษาเข>าศึกษาตCอเปBนจํานวน
เพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปOการศึกษา แตCในปOการศึกษา 2561 จํานวนนักศึกษาเข>าศึกษาตCอลดลง ซึ่งอาจจะ
ได>รับผลกระทบจากจํานวนอัตราเกิดภายในประเทศท่ีลดลง แรงจูงใจเปBนปsจจัยสําคัญ ท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีจะชCวยให>นักเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียนในระดับสูงได>ก็คือนักเรียนจะต>องมี
แรงจูงใจในการศึกษาตCอ ซึ่งแรงจูงใจในการเรียนจะเปBนองค&ประกอบสําคัญอยCางหน่ึงซึ่งจะชCวยให>
บุคคลน้ันก>าวหน>าในด>านการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนตCอไป 
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ผู>วิจัยจึงได>ทําการศึกษา ปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือให>สามารถทราบถึง ความคิดเห็นและเหตุผล ในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือนําไปสูCแนวทางการปฏิบัติ ในการ
กําหนดนโยบาย ทางการประชาสัมพันธ& การวางแผน การกําหนดกลยุทธ&ในเชิงรุก การประชาสัมพันธ&
ท่ีถูกเป}าหมายและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให>สามารถจัดการเรียนการสอน ให>ได>อยCางเหมาะสมและตรง
ตามความต>องการของ นักศึกษา 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู>วิจัยใช>กรอบแนวคิดดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ ปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจศึกษาตCอ ประกอบด>วย 4 ด>าน ได>แกC 1) ด>าน
สถาบันการศึกษา 2) ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ 3) ด>านความสะดวกในการเดินทาง 4) 
ด>านการเงิน 5) ด>านเหตุผลสCวนตัว 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจศึกษาตCอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

โดยเขียนกรอบแนวคิดการศึกษาดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปSจจัย 
1) ด>านสถาบันการศึกษา  
2) ด>านความจําเปBนในการประกอบ
อาชีพ  
3) ด>านความสะดวกในการเดินทาง  
4) ด>านการเงิน  
5) ด>านเหตุผลสCวนตัว 

การตัดสนิใจศกึษาต�อในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
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การดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในคร้ังน้ีได>ใช>ข>อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวม
ข>อมูลท่ีได>จาก แบบสอบถามท่ีสร>างข้ึน ซึ่งประชากรและกลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ปOการศึกษา 2561 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมีสิทธ์ิเข>าศึกษาและ
ข้ึนทะเบียนนักศึกษาเรียนร>อยแล>ว จํานวนท้ังสิ้น 168 คน (ข>อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2561) 
ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมต้ังแตCเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู>วิจัยสร>างข้ึนเพ่ือเก็บ
รวบรวมข>อมูล โดยแบCงออกเปBน 3 สCวน ดังน้ี 1) ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม ได>แกC เพศ 
สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีจบ เกรดเฉลี่ย รายได>ของครอบคัว 
แหลCงเงินทุนท่ีนํามาใช>ในการศึกษาตCอ ชCองทางการรับขCาวสารของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีพักขณะท่ีศึกษา
ตCอ มหาวิทยาลัยท่ีสนใจเข>าศึกษาตCอ และความต>องการศึกษาตCอในระดับท่ีสูงข้ึน (Check list) 2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจศึกษาตCอ แบCงเปBน 5 ด>าน ได>แกC ด>าน
สถาบันการศึกษา ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ ด>านความสะดวกในการเดินทาง ด>าน
การเงิน ด>านเหตุผลสCวนตัว เปBนแบบสอบถามมาตราสCวนประมาณคCา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 3) 
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให>ข>อเสนอแนะ 

สําหรับแบบสอบถามในสCวนท่ี 2 มีลักษณะข>อคําถามโดยใช>มาตรวัดสCวนลิเคิร&ท (Likert 
Scale) ได>กําหนดเกณฑ&การให>คะแนนในการวัดความคิดเห็นเปBน 5 ระดับ ได>แกC มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง น>อย และน>อยท่ีสุด  

ข้ันตอนการสร>างเคร่ืองมือ 
1) ทําการศึกษาค>นคว>าเบ้ืองต>นจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยตCางๆ 
2) กําหนดขอบเขตและโครงสร>างเน้ือหาของแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีเก่ียวข>อง

เพื่อให> สอดคล>องกับประเด็นปsญหาและวัตถุประสงค& โดยเรียงลําดับตามลักษณะของคําถามและ
แยกเปBนหมวดหมูC ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

3) จัดพิมพ&แบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต>องของเน้ือหา (Content Validity) 
4) ปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให>แบบสอบถามมีความชัดเจน และถูกต>องกCอนนําไปใช> 
5) นําแบบสอบถามที่แก>ไขแล>วไปทดลองใช> (Try Out) กับนักเรียนท่ีเข>ามาสมัครเรียน 

จํานวน 30 ค น  
6) สร>างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ& เพ่ือนําไปใช>ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุCมตัวอยCาง 

 
การวิเคราะห�ข อมูล 

การวิเคราะห&ข>อมูลที่รวบรวมได>จากแบบสอบถาม ผู>วิจัยได>ดําเนินการตรวจสอบความ 
ครบถ>วนสมบูรณ&ของการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไมCสมบูรณ&ออก ลงรหัสตามท่ี
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กําหนดไว>ลCวงหน>า ประมวลผลข>อมูลจากข>อมูลที่ลงรหัสไว> โดยใช>โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือ
การศึกษา ทางสังคมศาสตร& เพ่ือวิเคราะห&ข>อมูลดังน้ี 

1. การวิเคราะห&ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ปOการศึกษา 
2561 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใช>สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ประกอบด>วย การแจกแจงความถ่ี ( Frequency) คCาร>อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห&ลักษณะ
ของประชากรศาสตร&ของกลุCมตัวอยCาง 

2. การวิเคราะห&ข>อมูลท่ีเก่ียวกับปsจจัยปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจศึกษาตCอในระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใช>สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด>วยคCาเฉลี่ย (Mean) และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. นําข>อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามสCวนท่ี 3 มาสรุปหรือวิเคราะห&ในลักษณะการ
บรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

สCวนท่ี 1 เปBนการวัดข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>ตอบแบบสอบถาม ได>แกC เพศ สถานภาพสมรส 
ภูมิลําเนา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีจบ เกรดเฉลี่ย รายได>ของครอบคัว แหลCงเงินทุนท่ี
นํามาใช>ในการศึกษาตCอ ชCองทางการรับขCาวสารของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี พักขณะท่ีศึกษาตCอ 
มหาวิทยาลัยท่ีสนใจเข>าศึกษาตCอ และความต>องการศึกษาตCอในระดับท่ีสูงข้ึน ดังน้ี 

ผู>ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดจํานวน 160 คน เปBนเพศหญิงร>อยละ 95 และเพศชายร>อยละ 5 
สถานภาพโสด ร>อยละ 86.30 และสมรส ร>อยละ 13.80 ภูมิลําเนาของนักศึกษาท่ีมาเรียนสCวนใหญCมา
จากภาคกลางร>อยละ 44.40 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร>อยละ 26.30 จบการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปOท่ี 6 ร>อยละ50.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงร>อยละ 41.30 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร>อยละ 4.40 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร>อยละ 3.80 สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา
สCวนใหญCเปBนของรัฐบาล เกรดเฉลี่ยสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษา อยูCในระดับ 3.01-3.50 รายได>ของ
ครอบครัวสCวนใหญCอยูCในชCวง 10,001-15,000 แหลCงเงินทุนท่ีนํามาใช>ในการศึกษาตCอ สCวนใหญCมา
จากพCอ แมCหรือผู>ปกครองหรือครอบครัว มากจาก กรอ.หรือ กยศ. และทํางานหารายได>ด>วยตัวเอง 
ชCองทางการรับขCาวสารของมหาวิทยาลัยฯ สCวนใหญCมากจากการแนะแนวของมหาวิทยาลัย จาก
เพ่ือน/ญาติและคนรู>จัก ท่ีพักขณะท่ีศึกษาตCอในมหาวิทยาลัยสCวนใหญCพักหอพักในมหาวิทยาลัยและ
พักกับครอบครัว กCอนตัดสินใจมาเรียนไมCมีมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีสนใจเข>าศึกษาตCอมากCอนและไมCมีความ
ต>องการศึกษาตCอในระดับท่ีสูงข้ึนในมหาวิทยาลัยน้ี  

สCวนท่ี 2 การวิเคราะห&ข>อมูลท่ีเก่ียวกับปsจจัยปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจศึกษาตCอในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แบCงเปBน 5 ด>าน ได>แกC ด>าน
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สถาบันการศึกษา ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ ด>านความสะดวกในการเดินทาง ด>าน
การเงิน ด>านเหตุผลสCวนตัว  

 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห&ข>อมูลเก่ียวกับปsจจัยปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจศึกษาตCอในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท้ัง 5 ด>าน ได>แกC ด>านสถาบันการศึกษา ด>านความ
จําเปBนในการประกอบอาชีพ ด>านความสะดวกในการเดินทาง ด>านการเงิน ด>านเหตุผลสCวนตัว  
 

ปSจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสนิใจ    S.D. ระดับ 
ด>านสถาบันการศึกษา 
ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ 
ด>านความสะดวกในการเดินทาง 
ด>านการเงิน  
ด>านเหตุผลสCวนตัว 

3.80 
4.10 
3.42 
3.54 
2.88 

.509 

.543 

.742 

.519 

.923 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.56 0.462 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห&ข>อมูลเบ้ืองต>นเก่ียวกับปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจศึกษา
ตCอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท้ัง 5 ด>าน ในภาพรวม

ผู>ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังน้ี ความคิดเห็นเฉลี่ย 5 ด>าน ระดับมาก ( = 3.56) เม่ือ
พิจารณารายด>าน พบวCา ความคิดเห็นของผู>ตอบแบบสอบถาม อันดับ 1 คือ ด>านความจําเปBนในการ

ประกอบอาชีพ มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 4.10) รองลงมา คือ ด>านสถาบันการศึกษา มีคCาเฉลี่ย

อยูCในระดับมาก ( = 3.80) ด>านการเงิน มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.54) ด>านความสะดวกใน

การเดินทาง มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.472) และด>านเหตุผลสCวนตัวเปBนความคิดเห็นอยูCใน

อันดับสุดท>าย ซึ่งมีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( = 2.88)  
เม่ือแยกวิเคราะห&เปBนรายด>าน พบวCา ด>านสถาบันการศึกษา พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.56) เม่ือพิจารณารายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยรายข>อในอันดับ

ท่ี 1 คือ คณาจารย&เกCงและมีความรู>เช่ียวชาญ มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 4.09) รองลงมา คือ 

เปBนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีสอดคล>องกับวิชาชีพท่ีนCาสนใจ มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.96) มี

ความศรัทธาในช่ือเสียงของสถาบัน มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.87) และชCวงเวลาเรียนและ

ระยะเวลาในการศึกษา มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.80) ตามลําดับ ข>อท่ีอยูCอันดับสุดท>าย คือ 

ห>องเรียนและห>องปฏิบัติการท่ีทันสมัย มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.67)   
ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคCาเฉลี่ยอยูC

ในระดับมาก ( = 4.10) เม่ือพิจารณารายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยรายข>อในอันดับท่ี 1 คือ เม่ือจบ
การศึกษามีโอกาสหางานทําได>งCายและต>องการเลื่อนตําแหนCงหน>าท่ีการงานให>สูงข้ึน มีคCาเฉลี่ยอยูCใน
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ระดับมาก ( = 4.16) รองลงมา คือ ต>องการปรับปรุงงานท่ีทําอยูCให>มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มี

คCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 4.13) มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก 

( = 4.10) ตามลําดับ ข>อท่ีอยูCอันดับสุดท>าย คือ เปBนอาชีพขาดแคลน มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก  

( = 3.96) 
ด>านความสะดวกในการเดินทาง พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคCาเฉลี่ยอยูCใน

ระดับมาก ( = 3.42) เม่ือพิจารณารายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยรายข>อในอันดับท่ี 1 คือ มีรถประจํา

ทางผCาน มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.63) รองลงมา คือ มีเส>นทางมากกวCา 1 เส>นทางท่ีใช>ในการ

เดินทาง มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.59) ข>อท่ีอยูCอันดับสุดท>าย คือ สถานศึกษาอยูCใกล>ท่ีพัก

อาศัย มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( = 3.16)  

ด>านการเงิน พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.54) 
เม่ือพิจารณารายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยรายข>อในอันดับท่ี 1 คือ การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เชCน 

ทุนการศึกษา การให>การดูแลและบริการเร่ืองการกู>ยืมเพ่ือการศึกษา มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 
3.78) รองลงมา คือ คCาใช>จCายจากการศึกษา เชCน คCาหนCวยกิต คCาธรรมเนียม คCาหนังสือและอุปกรณ& 

เปBนต>น มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.63) และคCาใช>จCายสCวนตัว เชCน คCาเดินทาง คCาอาหาร คCาท่ี

พัก มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับมาก ( = 3.60) ข>อท่ีอยูCอันดับสุดท>าย คือ ความพร>อมทางด>านการเงินของ

ครอบครัว มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( = 3.14)  
ด>านเหตุผลสCวนตัว พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง 

( = 2.88) เม่ือพิจารณารายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยรายข>อในอันดับท่ี 1 คือ เพ่ือนสนิทเลือกเข>าเรียนตCอ

ในมหาวิทยาลัยแหCงน้ี มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( = 3.26) รองลงมา คือ ครูและรุCนพ่ีแนะนํา

ให>เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหCงน้ี มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( = 3.14) และเพ่ือนเลือกเข>า

เรียนตCอในมหาวิทยาลัยแหCงน้ีเปBนจํานวนมาก มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง ( = 2.94) ข>อท่ีอยูC
อันดับสุดท>าย คือ มีญาติสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหCงน้ี มีคCาเฉลี่ยอยูCในระดับปานกลาง 

( = 2.48)  
 
อภิปรายผล 

การศึกษา เร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวCา มีผู>ตอบแบบสอบถามกลับมาท้ังสิ้นจํานวน 160 คน โดยผู>
กรอกแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง ภูมิลําเนาสCวนใหญCมาจากภาคกลาง จบการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปOท่ี 6 สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาเปBนของรัฐบาล แหลCงเงินทุนท่ีนํามาใช>ในการศึกษาตCอ 
สCวนใหญCมาจากพCอ แมCหรือผู>ปกครองหรือครอบครัวและจาก กรอ.หรือ กยศ. ชCองทางการรับขCาวสาร
ของมหาวิทยาลัยฯ สCวนใหญCมากจากการแนะแนวของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุป
อภิปรายผลดังตCอไปน้ี 
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ปsจจัยท่ี มีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปsจจัยอันดับแรก คือ ด>านความจําเปBนในการประกอบอาชีพ รองลงมา 
คือ ด>านสถาบันการศึกษา สCวนด>านเหตุผลสCวนตัวไมCมีผลตCอการตัดสินใจในการเข>าศึกษาตCอในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งด>านความจําเปBนในการประกอบ
อาชีพ พบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวCาเม่ือจบการศึกษามีโอกาสหางานทําได>งCายและ
ต>องการเลื่อนตําแหนCงหน>าท่ีการงานให>สูงข้ึน สามารถนําไปปรับปรุงงานท่ีทําอยูCให>มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึนและสร>างความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และด>านสถาบันการศึกษา พบวCา ผู>ตอบ
แบบสอบถามให>ความสําคัญในเร่ือง คณาจารย&เกCงและมีความรู>เช่ียวชาญ เปBนหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ท่ีสอดคล>องกับวิชาชีพท่ีนCาสนใจ และผู>ตอบแบบสอบถามมีความศรัทธาในช่ือเสียงของสถาบัน 
สําหรับด>านการเงินผู>ตอบแบบสอบถามให>ความสําคัญในด>านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เชCน 
ทุนการศึกษา การให>การดูแลและบริการเร่ืองการกู>ยืมเพ่ือการศึกษาและคCาใช>จCายจากการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เชCน คCาหนCวยกิต คCาธรรมเนียม คCาหนังสือและอุปกรณ& เปBนต>น สCวนด>านเหตุผลสCวนตัว
แม>จะไมCมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาตCอ แตCสาเหตุท่ีตัดสินใจมาศึกษาตCอระดับปริญญาตรี หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ เพ่ือนสนิทเลือกเข>าเรียนตCอในมหาวิทยาลัยแหCงน้ี และ
ครู/รุCนพ่ีแนะนําให>เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหCงน้ี  
 
ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช  

ผลการศึกษาเร่ือง เร่ือง ปsจจัยท่ีมีผลตCอการตัดสินใจเข>าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถสรุปข>อเสนอแนะ ได>ดังน้ี 

ข>อมูลท้ังหมดสามารถนําไปเปBนประโยชน&ตCอคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการ
ปรับปรุง พัฒนา ด>านการประชาสัมพันธ&ให>ผู>สนใจศึกษาตCอตัดสินใจมาศึกษาตCอท่ีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยควรเน>นยํ้าข>อมูลประชาสัมพันธ& ดังน้ี  

1. ตลาดแรงงานต>องการและความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
2. ความโดดเดCนของมหาวิทยาลัย 
3. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เชCน ทุนการศึกษา อุปกรณ&การศึกษาและการให>การดูแล

และบริการเร่ืองการกู>ยืมเพ่ือการศึกษา 
ซึ่งชCองทางประชาสัมพันธ&ที่ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดคือการแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
 

 ข อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป  
 ผู>สนใจทําวิจัยควรเพ่ิมกลุCมประชากรในการวิจัยเร่ืองน้ี เปBนนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ของทุก
หลักสูตร และทุกระดับ ท้ังปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ปSจจัยจูงใจการปฏิบตัิงานท่ีมีความสัมพันธ�กับสมรรถนะการปฏิบตัิงานของผู จัดการ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

Motivating Factors Performance Relationship of Competency Manager 
in Bangchan Industrial Park 

 
วรเทพ ตรีวิจิตร1,  ภัทรพล ชุCมมี2 และพรนภา เตียสุธิกุล3  

1นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
2,3 อาจารย&ท่ีปรึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 

  
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค& เพ่ือศึกษาปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ&กับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู>จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยใช>แบบสอบถามเปBน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข>อมูลจากผู>ประกอบการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จํานวน 98 
ราย สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล ได>แกC การวิเคราะห&สหสัมพันธ&พหุคูณ และการวิเคราะห&การ
ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวCา ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน ด>านความสําเร็จ และด>านโอกาสท่ี
จะเติบโตและก>าวหน>าในงาน มีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ผู>บริหารสถาน
ประกอบการควรสCงเสริมให>ผู>จัดการมีการพัฒนาความรู> ความสามารถ ทักษะ ในสCวนงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบอยCางสมํ่าเสมอ เพ่ือให>ทันกับยุคสมัย และสามารถสู>กับคูCแขCงขันในตลาดได> 
คําสําคัญ : ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน , สมรรถนะการปฏิบัติงาน , ผู>จัดการ 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to study motivating factors ferformance 
relationship of competency manager in bangchan industrial park by using a 
questionnaire as an instrument for collecting data from 98 samples. The statistics 
used for analyzing the collected data were multiple correlation and multiple 
regression analysis. The result showed that motivating factors performance the 
success and the opportunity to grow and progress in work. Correlated with 
competency so CEO should support manager to develop knowledge and skills in 
their job responsibilities consistently . 
Keywords : Motivating Factors Performance, Competency, Manager 
 
บทนํา 

 ประเทศไทยมีความได>เปรียบด>านต>นทุนการผลิตสินค>าและบริการหลายชนิด อันเน่ืองมาจาก
ความอุดมสมบูรณ&ของทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูก ความได>เปรียบดังกลCาวทําให>
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ประเทศไทยมีความสามารถในการแขCงขันทางการค>าตลาดโลกได> แตCปsจจุบันเกิดปsญหาเร่ือง
ความสามารถในการแขCงขันของประเทศไทยลดลง เน่ืองมาจากความได>เปรียบทางด>านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติได>ลดลง และในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขCงขันของประเทศตCาง ๆ 
ประเทศไทยถูกจัดให>อยูCในกลุCมประเทศท่ีได>รับการจัดอันดับขีดความสามารถคCาแรงท่ีสูงข้ึนในขณะท่ี
ผลิตภาพแรงงานขยายตัวตํ่ากวCาอัตราคCาจ>างท่ีสูงข้ึน อันเปBนอุปสรรคตCอการเพ่ิมขีดความสามารถ 
(นาถรพี ชัยมงคลและคณะ, 2553) ซึ่งปsจจุบันเปBนยุดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยCางรวดเร็ว ท้ัง
ในในระดับประเทศ และระดับโลก มีการกลCาววCาการมีทรัพยากรมากเทCาใดไมCสําคัญเทCากับมี
ความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของคน (วรากรณ& สามโกเศศ, 
2542)  

พสุ เดชะรินทร&, (2546) แสดงวCา Core competency จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะเข>าไปชCวยให>
งานบริหารประสบความสําเร็จ จึงมีผู>สนใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับ
ให>เพ่ิมมากข้ึนหนCวยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหนCวยงานได>ให>ความสนใจนํามาใช>เชCน 
บริษัทปูนซีเมนต&ไทย ปตท. และสํานักงานข>าราชการพลเรือน เปBนต>น ซึ่งภายใต>สภาวะเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยCางรวดเร็ว ผู>จัดการมีบทบาทสําคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายและถCายทอดสูC
การปฏิบัติที่จะให>บรรลุเป}าหมายขององค&กร ซึ่งจะทํางานในรูปแบบเดิมๆ อยCางเชCนอดีตที่ผCาน
มาไมCได>อีกแล>ว เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข>ามาอํานวยความสะดวกในการทํางานมากขึ้น 
อยCางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู>จัดการ ได>แกC 
ด>านความรู> ด>านทักษะ ด>านทัศนคติ ด>านความเปBนผู>นํา ด>านการบริหารจัดการ ด>านทักษะการสื่อสาร 
และด>านการจูงใจ เปBนต>น โดยจะนําไปสูCแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู>จัดการให>ตรงกับ
ความต>องการอยCางแท>จริง อีกท้ังสCงผลให>องค&กรมีความเข>มแข็งและสามารถแขCงขันได>อยCางย่ังยืน  
 จากเหตุผลท่ีกลCาวมาแล>วข>างต>น ผู>วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานท่ี
มีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู>จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลลัพธ&ท่ีได>จากการวิจัยสามารถนําไปใช>เปBนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู>จัดการให>ตรงกับหน>าท่ีความรับผิดชอบและสอดคล>องกับสถานการณ&การแขCงขันทางธุรกิจ รวมถึง
สCงผลดีให>บริษัทมีผู>จัดการท่ีมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับองค&กร 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู>จัดการ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 



390 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู>วิจัยได>ทําการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข>องเพ่ือนํามาประกอบ
การศึกษาดังน้ี 

1. ปSจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจเปBนองค&ประกอบสําคัญของพฤติกรรมของปsจเจกบุคคล เพราะเปBนตัวกระตุ>น 

ผลักดันให>พนักงานทําพฤติกรรม หรือไมCทําพฤติกรรม ดังน้ัน การศึกษาแรงจูงใจจึงเปBนสิ่งท่ีผู>บริหาร
ยุคใหมCให>ความสนใจ เพราะหากบุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีแล>ว ยCอมสCงผลตCอขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน ความรัก ความพอใจในงาน มีความจงรักภักดี อุทิศตนในการทํางาน และรักษา
ผลประโยชน&รCวมกันขององค&การ Newstrom (2007) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรง 
ผลักดันจากท้ังภายใน และภายนอกท่ีสCงผลตCอพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีตCอการทํางานเพ่ือให>งาน
บรรลุจุดมุCงหมาย สําหรับ พิบูล ทีปะปาล (2550) แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันภายในบุคคลอันเกิด
จากกลไกภายในรCางกายได>รับการกระตุ>น ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานสรุปได> ดังน้ี สุพานี 
สฤษฎ&วานิช (2549) ประกอบด>วย 1) แรงจูงใจชCวยเพ่ิมพลังในการทํางานให>บุคคล 2) แรงจูงใจชCวย
สร>างความพยายามในการทํางานให>บุคคล 3) แรงจูงใจชCวยให>เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน
ของบุคคล 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานชCวยเสริมสร>างคุณคCาความเปBนคนท่ีสมบูรณ&ให>บุคคลท่ีมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ แบCงออกได> 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งการจูงใจภายในมีคุณคCาดีกวCาการจูงใจภายนอก เพราะจะปลูกฝsงให>เกิดข้ึนแกCบุคคลได>ยาก
กวCา และการจูงใจภายในน้ีมักจะเกิดจากพฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออกด>วยความต>องการของตนเอง
มากกวCาผลตอบแทนจากวัตถุ และสิ่งของตCาง ๆ ซึ่งการจูงใจบุคคลเพ่ือให>เต็มใจทํางานรCวมกับ
องค&การ นอกจากผู>บริหารจะให>ความสนใจ ปsจจัยท่ีมีอิทธิพลตCอการจูงใจบุคคลในองค&การสรุปได> 9 
ประการ (อนิวัช แก>วจํานง, 2550) ดังน้ี 1) ผลสําเร็จของงาน 2) คุณลักษณะและพฤติกรรมของ
บุคคล 3) งานท่ีได>รับมอบหมาย 4) สภาพแวดล>อมองค&การ 5) ผู>บริหาร 6) การยอมรับ 7) ความ
รับผิดชอบ 8) การมีสCวนรCวมในการทํางาน และ 9) ความสนใจ จากแนวคิดของ อนิวัช แก>วจํานง 
สรุปได>วCาปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานประกอบด>วย 1) ด>านความสําเร็จ 2) ด>านการได>รับการยอมรับนับ
ถือ 3) ด>านลักษณะงาน 4) ด>านโอกาสได>รับผิดชอบงาน 5) ด>านโอกาสท่ีจะเติบโตและก>าวหน>าในงาน 

2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปBนผลมาจากความรู>ทักษะความสามารถ 

และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําให>บุคคลสามารถสร>างผลงานได>โดดเดCนกวCาเพ่ือนรCวมงานอ่ืนๆในองค&กร 
ประเภทของสมรรถนะ 
อาภรณ& ภูCวิทยพันธุ& (2553) ได>อธิบายการจัดแบCง Competency ท่ีใช>กันอยูCในองค&การ 

โดยสCวนใหญCจะแบCงเปBน 3 ประเภท ดังน้ี 
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง ความสามารถหลักหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค&หลักท่ีคาดหวัง 

ต>องการให>พนักงานทุกคนมีเหมือนกัน ซึ่งความสามารถหลักท่ีกําหนดข้ึนน้ันจะวิเคราะห&มาจาก
วิสัยทัศน& ภารกิจ/ พันธกิจ หรือนโยบายขององค&การ ผู>ท่ีทําหน>าท่ีกําหนดความสามารถหลัก เพ่ือใช>
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เปBนกรอบในการแสดงพฤติกรรมของพนักงาน ได>แกC ผู>บริหารระดับสูงสุดขององค&กร และผู>บริหาร
ระดับสูงแตCละสายงานหรือกลุCมงานตCาง ๆ จะรCวมกันวิเคราะห&และกําหนดความสามารถหลักท่ี
เหมาะสมของแตCละองค&กร ท้ังน้ี ความสามารถหลัก ท่ีกําหนดข้ึนน้ันจะมีจํานวนไมCมากนัก ไมCเกิน 5 ข>อ 
ซึ่งความสามารถหลักของแตCละสายองค&กรท่ีกําหนดข้ึนน้ันจะไมCเหมือนกัน 

2. สมรรถนะบริหาร หมายถึง ความสามารถด>านบริหารจัดการองค&กร หรือ Professional 
Competency (PC) ห รือ  Structural Competency (SC) อยC างไรก็ตาม ถึงแม> จะเรียก ช่ือ ไมC
เหมือนกัน แตCแนวคิดเหมือนกัน คือ เปBนความสามารถท่ีคาดหวังจากผู>บริหารหรือหัวหน>างานข้ึนไปท่ี
ต>องดูแลผู>ใต>บังคับบัญชา ความสามารถด>านบริหารจัดการ เปBนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค&และคาดหวัง
จากผู>บริหารขององค&กร ท้ังน้ี ความสามารถด>านบริหารจัดการ ท่ีกําหนดข้ึนในองค&กรจะมีจํานวนไมC
มากนักประมาณไมCเกิน 5 ข>อ ผู>ท่ีทําหน>าท่ีวิเคราะห&ความสามารถด>านบริหารจัดการ ท่ีคาดหวังจาก
ผู>บริหารขององค&กร ได>แกC ผู>บริหารระดับสูงสุดขององค&กรและผู>บริหารระดับสูงของแตCละกลุCมงาน
หรือสายงานตCาง ๆ พบวCาโดยสCวนใหญCความสามารถด>านบริหารจัดการ ท่ีกําหนดข้ึนสําหรับผู>บริหาร
ขององค&กร เชCน ความเปBนผู>นํา การแก>ไขปsญหาและตัดสินใจ การวางแผนงาน วิสัยทัศน&เชิงกลยุทธ& 
การบริหารเปลี่ยนแปลง การสอนและการพัฒนาทีมงาน ความคิดเชิงวิเคราะห& เปBนต>น 

3. สมรรถนะตามบทบาทหน>าท่ี หมายถึง ความสามารถท่ีเก่ียวข>องกับงานเฉพาะด>าน
ตําแหนCงท่ีมีหน>าท่ีตCางกัน สมรรถนะตามบทบาทหน>าท่ีของแตCละตําแหนCงงานจะไมCเหมือนกัน 

จากหลักการแนวคิดและงานวิจัยดังกลCาว ผู>วิจัยได>นํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย   
ดังภาพประกอบ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย   
 ประชากร 
 การวิจัยคร้ังน้ีประกอบด>วยบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จํานวนท้ังสิ้น 85 บริษัท 
(ข>อมูลจาก : www.ieat.go.th/bangchan/รายช่ือโรงงาน) 

ปSจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน 
1. ด>านความสําเร็จ (X1)  
2. ด>านการได>รับการยอมรับนับถือ(X2)  
3. ด>านลักษณะงาน (X3) 
4. ด>านโอกาสได>รับผิดชอบงาน (X4)   
5. ด>านโอกาสท่ีจะเติบโตและก>าวหน>า
ในงาน (X5) 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
1. ด>านสมรรถนะหลัก 
2. ด>านสมรรถนะบริหาร  
3. ด>านสมรรถนะตามบทบาทหน>าท่ี 
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 กลุ�มตัวอย�างและการสุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยคร้ังน้ีประกอบด>วยบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จํานวน 85 บริษัท โดยผู>ตอบ
แบบสอบถามเปBนผู>บริหาร บริษัทละ 3 ราย รวมท้ังสิ้น 255 ราย เป�ดตาราง Krejcie and Morgan 
(บุญชม ศรีสะอาด,2545) และเลือกกลุCมตัวอยCางโดยวิธีการสุCมตัวอยCางแบบงCาย (Simple Random 
Sampling) จํานวน 153 ราย โดยมีแบบสอบถามท่ีได>รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ& จํานวน 98 
ราย คิดเปBนร>อยละ 64  
 เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู>วิจัยสร>างข้ึนเพ่ือเก็บ
รวบรวมข>อมูล โดยแบCงออกเปBน 3 สCวน ดังน้ี 1) ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม ได>แกC เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ&ในการทํางาน (Check list) 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน เปBนแบบสอบถามมาตราสCวนประมาณคCา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ 3) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให>ข>อเสนอแนะ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให>ผู>ทรงคุณวุฒิและผู>ท่ีมี
สCวนเก่ียวข>องกับปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ทCาน ตรวจสอบ 
หลังจากน้ันนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก>ไขให>ถูกต>องและครอบคลุมเน้ือหา และนําไปหาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําเคร่ืองมือไปทดลองใช>กับกลุCมตัวอยCางซึ่งเปBนบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะห&หาคCาอํานาจจําแนกเปBนรายข>อ (Discriminant Power) 
โดยใช>เทคนิค Item-total Correlation ซึ่งปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน ได>คCาอํานาจจําแนก (r) ระหวCาง 
0.525-0.716 และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ได>คCาอํานาจจําแนก (r) ระหวCาง 0.506-0.722 ซึ่ง
สอดคล>องกับ Nunnally (1978) ได>นําเสนอวCาการทดสอบคCาอํานาจจําแนกเปBนรายข>อเกิน 0.40 
เปBนคCาท่ียอมรับได> และคCาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช>คCาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งปsจจัยจูงใจการปฏิบั ติงาน มีคCา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา อยูCระหวCาง 0.820-0.821 และสมรรถนะการปฏิบัติงาน มีคCาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
อยูCระหวCาง 0.829-0.830 ซึ่งสอดคล>องกับ สมบัติ ท>ายเรือคํา (2552) กลCาววCา เกณฑ&การพิจารณาคCา
อํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 0.40 ข้ึนไป ถือวCามีคุณภาพในระดับดีมาก 
 สถิติที่ใช ในการวิเคราะห�ข อมูล 
 วิจัยคร้ังน้ี ผู>วิจัยได>ใช>การวิเคราะห&สหสัมพันธ&พหุคูณและการวิเคราะห&การถดถอยแบบ
พหุคูณ เพ่ือศึกษาปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู>จัดการ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซึ่งเขียนเปBนสมการดังน้ี 
 

   y = β01+β1X1+β2X2+β3 X3+β4 X4+β5 X5+  
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ผลการวิจัย 
 1. กลุCมตัวอยCางสCวนใหญC เปBนเพศชาย คิดเปBนร>อยละ 55.12 มีอายุระหวCาง 41-50 ปOมาก
ท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 40.79 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเปBนร>อยละ 35.34 มี
ประสบการณ&ในการทํางาน 10-15 ปOมากท่ีสุดคิดเปBนร>อยละ 55.76  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห&สหสัมพันธ&ของปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานกับสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม
ของผู>จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 

ตัวแปร สมรรถนะ X1 X2 X3 X4 X5 VIF 

 4.02 4.11 4.02 4.13 4.14 4.17  
S.D. 0.35 0.50 0.41 0.51 0.52 0.53  
สมรรถนะ  0.735* 0.724* 0.712* 0.688* 0.641*  
X1   0.771* 0.585* 0.583* 0.560* 3.572 
X2    0.603* 0.621* 0.768* 3.113 
X3     0.482* 0.479* 1.969 
X4      0.567* 1.813 
X5       1.733 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 1 พบวCา ตัวแปรอิสระแตCละด>านมีความสัมพันธ&กัน ณ นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งอาจจะทําให>เกิดปsญหาความสัมพันธ&กันเองระหวCางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ดังน้ัน 
ผู>วิจัยจึงทําการทดสอบ ด>วยคCา VIF พบวCา คCา VIF ของตัวแปรอิสระ ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานกับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม มีคCาต้ังแตC 1.733 – 3.572 ซึ่งมีคCาน>อยกวCา 10 แสดงวCาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ&กันในระดับท่ีไมCกCอให>เกิดปsญหา Multicollinearity (Black, 2006) 
 เม่ือพิจารณาคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ระหวCางตัวแปรอิสระปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานในแตC
ละด>าน พบวCา มีความสัมพันธ&กับตัวแปรตามสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม อยCางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคCาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ&ระหวCาง 0.641-0.735 จากน้ันผู>วิจัยได>ทําการ
วิเคราะห&การถดถอยแบบพหุคูณ  
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ตารางท่ี 2 การทดสอบความสัมพันธ&ของสัมประสิทธ์ิถดถอยของปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานกับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวมของผู>จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

ปSจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม 

T p-value สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

คCาคงท่ี (a) 0.532 0.336 2.987 0.000* 
ด>านความสําเร็จ (X1) 0.401 0.037 4.328 0.000* 
ด>านการได>รับการยอมรับ 
นับถือ (X2) 

0.077 0.066 0.876 0.315 

ด>านลักษณะงาน (X3) 0.118 0.077 0.785 0.445 
ด>านโอกาสได>รับผิดชอบงาน (X4) -0.032 0.042 -0.562 0.585 
ด> านโอกาส ท่ีจะเติบโตและ
ก>าวหน>าในงาน (X5) 

0.240 0.058 6.121 0.000* 

F = 195.578 AdjR2 = 0.663     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 2 พบวCา ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน ด>านความสําเร็จ และด>านโอกาสท่ีจะเติบโต
และก>าวหน>าในงาน มีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สําหรับด>านการได>รับการยอมรับนับถือ ด>านลักษณะงาน และ ด>านโอกาสได>รับผิดชอบงาน ไมCมี
ความสัมพันธ& และสร>างสมการพยากรณ&สมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม 
 

y = 0.532 + 0.401 X1 + 0.077 X2 + 0.118 X3 - 0.032 X4 + 0.240 X5 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ศึกษาปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของผู>จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชันผู>วิจัยเห็นวCามีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
  ปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน ด>านความสําเร็จ และด>านโอกาสท่ีจะเติบโตและก>าวหน>าในงาน มี
ความสัมพันธ&กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน อธิบายได>วCา ด>านความสําเร็จ และด>านโอกาสท่ีจะเติบโต
และก>าวหน>าในงาน เปBนองค&ประกอบสําคัญท่ีจะสCงผลตCอสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู>จัดการบริษัท
ในนิคมอุตสาหกรรมบางชันให>มีการนําความรู> ความสามารถในการบริหารจัดการงานให>สําเร็จ
สมบูรณ& สามารถตัดสินใจและแก>ไขปsญหาตCาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได>อยCางรวดเร็ว เพราะการงานท่ีสําเร็จ
ภายในระยะเวลาอันสมควรน้ันจะนํามาซึ่งโอกาสท่ีจะเติบโตและก>าวหน>าในงานของตนเองสอดคล>อง
กับงานวิจัยของศิริญญ& รุCงหิรัญ (2554) กลCาววCาการทํางานทุกคนจะต>องมีความรับผิดชอบโดยใช>
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ความรู>ความสามารถเพ่ือให>งานน้ันสําเร็จสมบูรณ& สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานและแก>ไขปsญหา
รCวมกันในทีมงาน เพราะความสําเร็จน้ันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจและรู>สึกมีคุณคCาในตนเอง 
 
ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช  
 ผู>บริหารบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ควรให>ความสําคัญกับปsจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน 
ด>านความสําเร็จของผู>จัดการ อาทิ การสCงเสริมให>ผู>จัดการมีการพัฒนาความรู> ความสามารถ ทักษะ 
ในสCวนงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยCางสมํ่าเสมอ เพ่ือให>ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล>อม
ทางการแขCงขัน 
 ข อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป  
 ควรวิจัยสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู>จัดการเฉพาะเจาะจงแตCละหนCวยงาน และประเภท
ธุรกิจท่ีแตกตCางกันมาเปรียบเทียบเพ่ือเปBนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู>จัดการตCอไป 
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การวิเคราะห�เปรียบเทียบอัตราส�วนทางการเงินของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร� จํากัด (มหาชน) 
The Comparative Analysis of Financial Ratios of ASN Broker Public Company Limited 

 
ภูษณิศา สCงเจริญ1 และฐาปนี ศรีโท2 

1อาจารย&ประจํา สาขาวิชาบัญช ีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2นักศึกษา สาขาวิชาบัญช ีคณะบญัชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือเปรียบเทียบอัตราสCวนทางการเงินของบริษัท เอเอสเอ็น 
โบรกเกอร& จํากัด (มหาชน) โดยทําการเก็บรวบรวมข>อมูลจากรายงานประจําปO และงบการเงินของ
บริษัทฯ โดยศึกษาถึงด>านสภาพคลCองทางการเงิน ด>านความสามารถในการบริหารสินทรัพย& ด>าน
ความสามารถในการกCอหน้ี ด>านความสามารถในการสร>างกําไร ผลการศึกษา พบวCา บริษัทฯมีสภาพ
คลCองทางการเงินสูงข้ึนทุกปOตามลําดับ เปBนผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการเก่ียวกับเงิน
สดและรายการเทียบเทCาเงินสดได>ดีขึ้น บริษัทฯมีความสามารถในการสร>างกําไรลดลง เน่ืองจากบริษัท
ฯมีรายได>คCานายหน>า รายได>อ่ืนๆลดลง จึงสCงผลให>บริษัทฯมีกําไรสุทธิลดลง และบริษัทฯมีหน้ีสิน
ลดลง เน่ืองจากเจ>าหน้ีคCาเบ้ียประกันภัยลดลง เปBนไปในทิศทางเดียวกันตามลําดับ 
คําสําคญั: อัตราสCวนทางการเงิน, ตลาดหลกัทรัพย&แหCงประเทศไทย, บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร& จํากัด 
 

Abstract 
The purpose of this study is to compare the financial ratios of ASN Brokers 

Public Company Limited by collecting data from the annual report form. And 
financial statements of the company By studying the financial liquidity The ability to 
manage assets The ability to create debt In terms of the ability to generate profits, 
the results showed that the company had higher financial liquidity every year 
respectively. Is the result of the ability to manage about Better cash and cash 
equivalents The company has the ability to generate lower profits. Because the 
company earns commission Other income decreased Therefore resulting in a 
decrease in net profit And the company has lower liabilities Due to lower premiums 
payable In the same direction respectively.   
Keywords: Financial Ratio, The Stock Exchange of Thailand, ASN Broker Company Limited  
 
บทนํา 
 การนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการอยCางมีแบบแผน โดย
มีวัตถุประสงค&เพ่ือให>ข>อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่ง
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เปBนประโยชน&ตCอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู>ใช>งบการเงินนอกจากน้ี งบการเงินยังแสดงถึงผลการ
บริหารงานของฝ�ายบริหารซึ่งได>รับมอบหมายให>ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินต>องสะท>อนให>
เห็นความม่ังค่ังของธุรกิจและความสามารถของผู>บริหารในการบริหารจัดการ ข>อมูลทางการเงิน
จะต>องมีคุณภาพ ได>มาตรฐานท่ีสําคัญจะต>องจัดทําด>วยความโปรCงใส ผู>ใช>งบการเงินจึงจะสามารถใช>
ข>อมูลในงบการเงินวิเคราะห&ถึงสภาพคลCอง ฐานะการเงินของธุรกิจ ตลอดจนความสามารถในการหา
รายได>และกําไร ทําให>ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตCางกับธุรกิจได>อยCางเหมาะสมและถูกต>องวัตถุประสงค&
ของการจัดทํางบการเงินคือเพ่ือให>ข>อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ของกิจการ อัน
เปBนประโยชน&ตCอผู>ใช>งบการเงินในการนําไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ข>อมูลในงบการเงินท่ีถูกต>องและ
สะท>อนถึงข>อเท็จจริงของเหตุการณ&ท่ีเกิดข้ึนจึงจะถือวCาเปBนประโยชน&ตCอผู>ใช>งบการเงินอยCางแท>จริง 
แตCถ>างบการเงินขาดความนCาเช่ือถือหรือนําเสนอข>อมูลท่ีไมCถูกต>องแล>วยCอมสCงผลกระทบตCอผู>ใช>งบ
การเงินท้ังนักลงทุนและผู>มีสCวนได>เสียจํานวนมาก (เมลดา บุรพกุศลศรี, 2553)   
 โครงสร>างการบริหารจัดการท่ีดีโดยมีการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน รวมถึงการ
จัดสรรเงินทุนท่ีได>รับไปใช>ให>เกิดประโยชน&สูงสุด การวิเคราะห&ทางการเงินจึงเปBนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน 
การจัดการทางการเงินทําให>ผู>บริหารสามารถท่ีจะทราบถึงปsญหาในการดําเนินงานของบริษัทหรือเพ่ือ
เปBนการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ�ายบริหาร ซึ่งในการตัดสินใจวCาการดําเนินงานมีความ
ถูกต>องเหมาะสมหรือ ไมCน้ันผู>วิเคราะห&สามารถหาเคร่ืองมือทางการเงินประกอบพิจารณาเปรียบเทียบ 
เชCน อัตราสCวนมาตรฐานทางการเงินของบริษัทเฉลี่ย โดยเน>นความเข>าใจโครงสร>างทางการเงินและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงวCาได>มีการแก>ไขการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาอยCางตCอเน่ืองหรือไมC เปBนต>น ในทาง
ธุรกิจ บริษัทสCวนมากต้ังข้ึนเพ่ือแสวงหากําไร ผลการดําเนินงานท่ีดีจึงเปBนตัวช้ีวัด และดึงดูดความสน
ในจากนักลงทุนทุก ๆ กิจการล>วนต>องการให>กิจการของตนเปBนท่ีสนใจของนักลงทุนท้ังสิ้น ผู>บริหาร 
จึงต>องแสดงความสามารถในการสร>างกําไรเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ดังน้ันสิ่งหน่ึงท่ีนักลงทุนใช>ในการ
พิจารณาประกอบการลงทุนก็คืออัตราความสามารถในการทํากําไรของกิจการ กิจการท่ีผล
ประกอบการไมCดี ไมCสามารถทํากําไรได> ก็จะสCงผลให>ไมCสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากแหลCงทุนภายนอก 
ผู>บริหารและเจ>าหน้ีทางการเงินก็สนใจผลกําไรเชCนกัน เน่ืองจากเปBนเคร่ืองสะท>อนถึงอนาคตของ
กิจการโดยอัตราความสามรถในการทํากําไรน้ันมีหลากหลายแบบไมCวCาจะเปBน อัตรากําไรข้ันต>น อัตรา
กําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรกCอนหักดอกเบ้ียจCายและภาษีเงินได> อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย& อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอัตราผลตอบแทนจากสCวนของผู>ถือหุ>น 
เปBนตัววัดประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทในการทํากําไรจาก สCวนของผู>เปBนเจ>าของ (พัชรินทร& ภัทร
วานิชานนท& , 2553)ในปsจจุบันธุรกิจประกันภัยได> มีสCวนรCวมในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขCงขันของประเทศรCวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ 
การประกัน คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหน่ึงซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู>เอาประกันภัยไปสูC
บริษัทประกันภัยเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนบริษัทประกันภัยจะชดใช>คCาสินไหมทดแทนตามท่ีได>รับ
ความคุ>มครองในกรมธรรม&ประกันภัยให>แกC ผู>เอาประกันภัย การดําเนินธุรกิจใดๆก็ตามล>วนมี
เป}าหมายในการแสวงหากําไรอันสูงสุด การประสบความสําเร็จตามเป}าหมายท่ีคาดการณ&ไว>ได>น้ัน 
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เปBนผลมาจากความรู>ความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังการกําหนด
กลยุทธ&ตCางๆ โครงสร>างการบริหารจัดการท่ีดีโดยมีการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน รวมถึง
การจัดสรรเงินทุนท่ีได>รับไปใช>ให>เกิดประโยชน&สูงสุด การวิเคราะห&ข>อมูลและรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวข>องเพ่ือให>รู>ถึงจุดแข็ง จุดอCอน โอกาส และภัยคุกคาม ดังน้ัน การวิเคราะห&ข>อมูลและรายงาน
ทางการเงินจึงเปBนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดการทางการเงินทําให>ผู>บริหารสามารถท่ีจะทราบถึงปsญหา
ในการดําเนินงานของบริษัท และการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ�ายบริหาร ซึ่งในการตัดสินใจ
วCาการดําเนินงานมีความถูกต>องเหมาะสม จากเหตุผลดังกลCาวข>างต>นทําให>ผู>วิจัยศึกษาการวิเคราะห&
เปรียบเทียบอัตราสCวนทางการเงินของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร& จํากัด (มหาชน) เพ่ือใช>เปBน
แนวทางในการวิเคราะห&และได>ทราบถึงข>อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย&
แหCงประเทศไทย และใช>เปBนแนวทางให>บริษัทจดทะเบียนนําไปปรับใช>ข>อมูลทางการเงินท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราสCวนทางการเงินของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร& จํากัด(มหาชน) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวัด          
สภาพคลCอง 

ความสามารถใน
การกCอหน้ี 

ความสามารถใน
การใช>สินทรัพย&

อตัราสว่นทางการเงินของ 
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

ความสามารถใน
การสร>างกําไร 

- อั ต ร า สC ว น ทุ น
หมุนเวียน  

- อัตราสCวนหน้ีสิน
ตCอสCวนของผู>ถือหุ>น                    
- อัตราสCวนหน้ีสิน
ตC อ สิ น ท รัพ ย& รวม                       
- อัตราสCวนหน้ีสิน
ตCอทุน 

-อัตราร>อยละของ
รายได>ตCอสินทรัพย&
ท้ังสิ้น 

-อัตราผลตอบแทน
ตCอสินทรัพย& 
- อัตราผลตอบแทน
ตCอสCวนของทุน                    
-อัตราคCาใช>จCาย              
-อัตรากําไรสุทธิ                        
-อัตราผลตอบแทน
ของสCวนของผู>ถือหุ>น 
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การดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุCมตัวอยCาง ประชากรท่ีเลือกใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย&แหCงประเทศไทย กลุCม ธุรกิจประกันภัย ในรายชCวงปO พ.ศ. 2558 – 2560 จํานวน 
ท้ังสิ้น 28 บริษัท โดยกลุCมตัวอยCางท่ีผู>วิจัยศึกษาคือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย&แหCง
ประเทศไทยใน กลุCมธุรกิจประกันภัย บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกรกเกอร& จํากัด(มหาชน) จํานวนท้ังสิ้น 
1 บริษัท    

การรวบรวมข>อมูล ข>อมูลท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีเปBนข>อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซึ่ง
แบCงเปBน 1. ข>อมูลทางด>านการเงินเปBนข>อมูลจากงบการเงินประจําปOท่ีมีอยูCแล>วโดยจะใช>ข>อมูลงบ
การเงินรวม โดยข>อมูลท่ีนํามาใช>ในการวิจัยเปBนข>อมูลของกลุCม ธุรกิจประกันภัย ได>แกC รายงานทาง
การเงินประจําปOและแบบรายงานการเป�ดเผยข>อมูลเพ่ิมเติม(56-1) ต้ังแตCปO พ.ศ. 2558 – ปO พ.ศ. 
2560 ซึ่งประกอบด>วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดซึ่งทางตลาด
หลักทรัพย&กําหนดไว>ลCาสุด 2. ข>อมูลท่ัวไป เปBนการเก็บรวบรวมข>อมูลท่ัวไป เชCน ข>อมูลท่ัวไปท่ี
เก่ียวกับลักษณะของธุรกิจข>อมูล เก่ียวกับอัตราสCวนทางการเงิน ข>อมูลเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหมาย โดยเก็บรวมรวมจากหลายแหลCง ได>แกCงานวิจัยวารสารตําราเรียนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตCางประเทศและจากหนCวยงานของภาครัฐบาลท่ีเก่ียวข>องนําเสนอข>อมูลในรูปแบบอัตราสCวน
ทางการเงิน ปO พ.ศ. 2558- ปO พ.ศ. 2560 ประกอบไปด>วย การวัดสภาพคลCอง คือ อัตราสCวนทุน
หมุนเวียน ความสามารถในการกCอหน้ี คือ อัตราสCวนหน้ีสินตCอสCวนของผู>ถือหุ>น อัตราสCวนหน้ีสินตCอ
สินทรัพย&รวม อัตราสCวนหน้ีสินตCอทุน ความสามารถในการใช>สินทรัพย& คือ อัตราร>อยละของรายได>ตCอ
สินทรัพย&ท้ังสิ้น และความสามารถในการสร>างกําไร คือ อัตราผลตอบแทนตCอสินทรัพย& อัตรา
ผลตอบแทนตCอสCวนของทุน อัตราคCาใช>จCาย อัตรากําไรสุทธิ และ อัตราผลตอบแทนของสCวนผู>ถือหุ>น  

 
ผลการวิจัย 

อัตราสCวนทุนหมุนเวียนปO พ.ศ 2559 มีอัตราเงินทุนหมุนเวียนสูงกวCาปO พ.ศ 2558 
และปO พ.ศ 2560 คิดเปBน 7.92 เทCา ของระดับเกณฑ&มาตรฐาน เน่ืองจากสินทรัพย&หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเทCาเงินสดพร>อมท้ังหน้ีสินหมุนเวียนก็มีการเพ่ิมข้ึน อัตราสCวน

หน้ีสินตCอสCวนของผู> ถือหุ>นของ บริษัทในปO พ.ศ.2558 ถึงปO พ.ศ.2560 มี 

และ  ตามลําดับ ซึ่งในปO พ.ศ.2560 บริษัทมีหน้ีสินคิดเปBน ของสCวนของผู>ถือหุ>น 
บริษัทมีการบริหารจัดการหน้ีสินได>ดีขึ้นอยCางสมํ่าเสมอต่ังแตC ปO พ.ศ.2558 ถึง ปO พ.ศ.2560  

อัตราสCวนหน้ีสินตCอสินทรัพย&รวมของปO พ.ศ.2558 ถึงปO พ.ศ.2560 มีอัตราสCวนหน้ีสินตCอ
สินทรัพย&รวมลดลงอยCางตCอเน่ือง มีคCาเทCากับ 0.40 เทCา 0.12 เทCา และ 0.12 เทCา ตามลําดับ แสดงวCา
บริษัทได>มีการบริหารเงินท่ีดีขึ้น จึงทําให>อัตราสCวนหน้ีสินของบริษัทลดลง   
 อัตราสCวนหน้ีตCอทุนจะเห็นได>วCาจากปO พ.ศ 2558 ถึง 2560 มีอัตราสCวนหน้ีตCอทุนสูงข้ึนอยCาง
ตCอเน่ือง มีคCาเทCากับ 0.68 เทCา 0.14 เทCา และ 0.14 เทCา ซึ่งปO พ.ศ.2558 มีอัตราสCวนหน้ีสินตCอทุนมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากอัตราสCวนหน้ีสินรวมและสCวนของผู>ถือหุ>นสูงกวCา ปO พ.ศ.2559 และ ปO พ.ศ.2560  
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อัตราสCวนร>อยละของรายได>ตCอสินทรัพย&ท้ังสิ้นจะเห็นได>วCาปO พ.ศ 2558 ถึงปO พ.ศ. 2560 มี
อัตราสCวนร>อยละตCอสินทรัพย&ท้ังสิ้น คือร>อยละ 1.51 ร>อยละ 0.56 และร>อยละ 0.51 ตามลําดับในปO 
พ.ศ. 2558 มีอัตราสCวนร>อยละตCอสินทรัพย&ท้ังสิ้นมากท่ีสุดคือ ร>อยละ1.51 แสดงวCามีความสามารถใน
การใช>สินทรัพย&ที่มีอยูCเพ่ือกCอให>เกิดรายได>ท้ังสิ้นได>สูงและได>มีการบริหารอยCางมีประสิทธิภาพมากกวCา
ปO พ.ศ 2559 และปO พ.ศ 2560        
 อัตราสCวนผลตอบแทนตCอสินทรัพย& พบวCาอัตราผลตอบแทนตCอสินทรัพย& มีการลดลงอยCาง

ตCอเน่ืองท้ัง 3 ปO เปBนร>อยละ 30.10 ร>อยละ12.55 และร>อยละ 4.96 ตามลําดับ เน่ืองจากอัตราสCวน
ของสินทรัพย&ทั้งสิ้นมีการเพ่ิมข้ึนอยCางตCอเน่ือง      
 อัตราสCวนผลตอบแทนตCอสCวนของทุนในปO  พ.ศ.2558 ถึงปO  พ .ศ.2560 มี อัตราสCวน

ผลตอบแทนตCอสCวนของทุน คือร>อยละ 15.29 ร>อยละ17.03 และร>อยละ 6.56 ตามลําดับ พบวCา
อัตราสCวนผลตอบแทนตCอสCวนของทุนในปO พ.ศ.2560 น>อยท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 6.5 เน่ืองจากรายได>
ของกิจการมีการลดลง จึงทําให>สามารถในการหากําไรน>อยลง     
 อัตราสCวนคCาใช>จCายเพ่ิมข้ึนอยCางตCอเน่ือง ท้ัง 3 ปO คือ ร>อยละ80.90 ร>อยละ78.84 และร>อย
ละ 91.09 ตามลําดับ เน่ืองจากการเพ่ิมพนักงานและปรับฐานเงินเดือน จึงสCงผลให>คCาใช>จCายเพ่ิมข้ึน 

อัตราสCวนกําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิ ในปO พ.ศ.2558 ถึงปO พ.ศ.2560 ร>อยละ 15.29 ร>อย
ละ 17.03 และร>อยละ 6.5 ตามลําดับ จะเห็นได>วCาอัตราสCวนในปO พ.ศ.2560 ลดลงเม่ือเทียบกับ ปO 
พ.ศ.2559 เกิดจากเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน&จCายตามกรมธรรม&และคCาใช>จCายในการจัดการ
ผลประโยชน&     

อัตราผลตอบแทนตCอสCวนของผู>ถือหุ>นในปO พ.ศ.2558 ถึงปO พ.ศ.2560 เทCากับร>อยละ 
39.07 ร>อยละ11.02 และร>อยละ3.82 ตามลําดับ จะเห็นได>วCาอัตราผลตอบแทนตCอสCวนของผู>
ถือหุ>นลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากกําไรสุทธิลดลง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงถึงการวิเคราะห&อัตราสCวนทางการเงินของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร& จํากัด (มหาชน) 
 

(อัตราส�วนทางการเงิน) (ปP พ.ศ. 2560) (ปP พ.ศ. 2559) (ปP พ.ศ. 2558) 
อัตราส�วนสภาพคล�อง    
 อัตราสCวนทุนหมุนเวียน (เทCา) 6.95 7.92 2.28 
อัตราวัดความสามารถในการก�อหนี ้    
 อัตราสCวนหน้ีสินตCอสCวนของผู>ถือหุ>น (%) 0.14 0.14 0.68 
 อัตราสCวนหน้ีสินตCอสินทรัพย&รวม (เทCา) 0.12 0.12 0.40 
 อัตราสCวนหน้ีสินตCอทุน (เทCา) 1.14 0.14 0.68 
อัตราส�วนวัดความสามารถในการใช สินทรัพย�    
 อัตราร>อยละของรายได>ตCอสินทรัพย&ทั้งสิ้น (%) 0.51 0.56 1.51 
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ตารางท่ี 1 แสดงถึงการวิเคราะห&อัตราสCวนทางการเงินของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร& จํากัด (มหาชน)
(ตCอ) 

(อัตราส�วนทางการเงิน) (ปP พ.ศ. 2560) (ปP พ.ศ. 2559) (ปP พ.ศ. 2558) 
อัตราส�วนท่ีใช วัดความสามารถในการหากําไร    
 อัตราผลตอบแทนตCอสินทรัพย& (%) 4.96 12.55 30.10 
 อัตราผลตอบแทนตCอสCวนของทุน (%) 6.56 17.03 15.29 
 อัตราคCาใช>จCาย (%) 91.09 78.84 80.90 
 อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.56 17.03 15.29 
 อัตราผลตอบแทนของสCวนของผู>ถือหุ>น (%) 3.82 11.02 39.07 

 
อภิปรายผล 

ด>านสภาพคลCอง พบวCา ในปO พ.ศ. 2559 บริษัทฯมีอัตราสCวนทุนหมุนเวียน เทCากับ 7.92 
เทCา มีคCาสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบระยะเวลา 3 ปO เปBนผลมาจากสินทรัพย&หมุนเวียน ประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และรายการเทียบเทCาเงินสดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจึงสCงผลให>อัตราสCวนทุนหมุนเวียนมีคCาสูงข้ึน
มากกวCาทุกปO ในด>านความสามารถในการกCอหนี้ พบวCา อัตราสCวนหน้ีสินตCอสCวนของผู> ถือหุ>น

ของ ในปO พ.ศ.2560 บริษัทมีหน้ีสินคิดเปBน ของสCวนของผู>ถือหุ>น บริษัทมีการบริหารจัดการ
หน้ีสินได>ดีข้ึนอยCางสมํ่าเสมอต่ังแตC ปO พ.ศ.2558 ถึง ปO พ.ศ.2560อัตราสCวนหน้ีสินตCอสินทรัพย&รวม
ของปO พ.ศ.2558 ถึงปO พ.ศ.2560 มีอัตราสCวนหน้ีสินตCอสินทรัพย&รวมลดลงอยCางตCอเน่ือง มีคCาเทCากับ 
0.40 เทCา 0.12 เทCา และ 0.12 เทCา ตามลําดับ แสดงวCาบริษัทได>มีการบริหารเงินท่ีดีข้ึน จึงทําให>
อัตราสCวนหน้ีสินของบริษัทลดลง อัตราสCวนหน้ีตCอทุน ซึ่งปO พ.ศ.2558 มีอัตราสCวนหนี้สินตCอทุน
มากที่สุด เนื่องจากอัตราสCวนหนี้สินรวมและสCวนของผู>ถือหุ>นสูงกวCา ปO พ.ศ.2559 และ ปO พ.ศ.
2560 ความสามารถในการใช>สินทรัพย&ของบริษัท พบวCา อัตราสCวนร>อยละของรายได>ตCอสินทรัพย&
ท้ังสิ้นจะเห็นได>วCาปO พ.ศ. 2558 มีอัตราสCวนร>อยละตCอสินทรัพย&ท้ังสิ้นมากท่ีสุดคือ ร>อยละ1.51 แสดง
วCามีความสามารถในการใช>สินทรัพย&ท่ีมีอยูCเพ่ือกCอให>เกิดรายได>ท้ังสิ้นได>สูงและได>มีการบริหารอยCางมี
ประสิทธิภาพมากกวCาปO พ.ศ 2559 และปO พ.ศ 2560 สCวนความสามรถในการสร>างกําไร พบวCา 
อัตราผลตอบแทนตCอสินทรัพย& มีการลดลงอยCางตCอเน่ืองท้ัง 3 ปO เปBนร>อยละ 30.10 ร>อยละ12.55 

และร>อยละ 4.96 ตามลําดับ เน่ืองจากอัตราสCวนของสินทรัพย&ท้ังสิ้นมีการเพ่ิมข้ึนอยCางตCอเน่ือง 
อัตราสCวนผลตอบแทนตCอสCวนของทุนในปO พ.ศ.2558 ถึงปO พ.ศ.2560 มีอัตราสCวนผลตอบแทนตCอสCวน

ของทุน คือร>อยละ 15.29 ร>อยละ17.03 และร>อยละ 6.56 ตามลําดับ พบวCาอัตราสCวนผลตอบแทนตCอ
สCวนของทุนในปO พ.ศ.2560 น>อยท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 6.5 เน่ืองจากรายได>ของกิจการมีการลดลง  
จึงทําให>สามารถในการหากําไรน>อยลง อัตราสCวนคCาใช>จCายเพ่ิมข้ึนอยCางตCอเน่ือง ท้ัง 3 ปO คือ ร>อยละ
80.90 ร>อยละ78.84 และร>อยละ 91.09 ตามลําดับ เน่ืองจากการเพ่ิมพนักงานและปรับฐานเงินเดือน 
จึงสCงผลให>คCาใช>จCายเพ่ิมข้ึน และอัตราสCวนกําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิ ในปO พ.ศ.2558 ถึงปO  
พ.ศ.2560 ร>อยละ 15.29 ร>อยละ 17.03 และร>อยละ 6.5 ตามลําดับ จะเห็นได>วCาอัตราสCวนในปO  
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พ.ศ.2560 ลดลงเม่ือเทียบกับปO พ.ศ.2559 เกิดจากเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน&จCายตามกรมธรรม&และ
คCาใช>จCายในการจัดการผลประโยชน& สามารถสรุปได>วCา การวิเคราะห&เปรียบเทียบอัตราสCวนทางการ
เงิน พบวCา บริษัทฯมีสภาพคลCองทางการเงินสูงข้ึนทุกปOตามลําดับ เปBนผลมาจากความสามารถในการ
บริหารจัดการเก่ียวกับเงินสดและรายการเทียบเทCาเงินสดได>ดีข้ึน บริษัทฯมีความสามารถในการสร>าง
กําไรลดลง เน่ืองจากบริษัทฯมีรายได>คCานายหน>า รายได>อ่ืนๆลดลงจึงสCงผลให>บริษัทฯมีกําไรสุทธิลดลง 
และบริษัทฯมีหน้ีสินลดลง เน่ืองจากเจ>าหน้ีคCาเบ้ียประกันภัยลดลง เปBนไปในทิศทางเดียวกัน
ตามลําดับบริษัทมีอัตราผลตอบแทนตCอสCวนของผู >ถือหุ >นในปO พ.ศ.2558 ถึง ปO พ.ศ.2560 
เท Cา ก ับ ร>อยล ะ  39.07 ร >อ ยล ะ11.02 แ ล ะร >อ ยละ3.82 ต าม ลําด ับ  จ ะ เห ็น ได >ว Cา อ ัต ร า
ผลตอบแทนตCอสCวนของผู>ถือหุ>นลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากกําไรสุทธิลดลง 

 
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้การวิเคราะห&เปรียบเทียบอัตราสCวนทางการเงินชCวยให>นัก
ลงทุนทราบข>อมูลเพียงสCวนหน่ึงเทCาน้ัน แตCอาจมีอิทธิพลมาจากปsจจัยภายนอก เชCน สภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงิน ฯลฯ ผู> ท่ีมาลงทุนควรพิจารณาข>อมูลหลายๆด>าน
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได>มากย่ิงข้ึน 

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไปการวิเคราะห&เปรียบเทียบอัตราสCวนทางการเงินในคร้ังน้ี 
ศึกษาเฉพาะด>านสภาพคลCองทางการเงิน ด>านความสามารถในการบริหารสินทรัพย&  ด>าน
ความสามารถในการกCอหน้ี ด>านความสามารถในการสร>างกําไร เทCาน้ัน ดังน้ัน การศึกษาคร้ังตCอไปใน
อนาคต ควรเพ่ิมประเด็นท่ีเก่ียวข>องกับโครงสร>างทางการเงิน โครงสร>างการลงทุน และ ความสามารถ
ในการจCายเงินปsนผล เพ่ือท่ีจะเปBนแนวทางให>นักลงทุนนําไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจเลือก
ลงทุนได>ดีย่ิงข้ึนเน่ืองจากวิจัยดังกลCาวมีระยะเวลาท่ีจํากัด ผู>วิจัยจึงได>ศึกษาเร่ืองอัตราสCวนทางการเงิน
เทCาน้ัน ดังน้ัน การวิจัยตCอไปในอนาคตผู>วิจัยควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงสร>างทางการเงินและ
โครงสร>างเงินทุนของบริษัท 
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การศึกษาต นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดา 
The Study of Cost and Return of Chili Linda 

 
พนิดา กาลจักร1 และจิดาภา ลูซิงค�2 

1อาจารย&คณะบัญชี สาขาการบญัชี,คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะบญัชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาการวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก
จินดา อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวบรวมข>อมูลจากแบบสัมภาษณ&ผู>ประกอบการปลูก
พริกจินดา  ซึ่งได>กําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูลต>นทุนและผลตอบแทนของ
พริกจินดา การวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวCา เกษตรกรมีรายได>จาก การปลูก
พริกจินดาท้ังหมด 27,000 บาทตCอไรC ต>นทุนการปลูกพริก 16,910 บาทตCอไรC และมีกําไรสุทธิ 
10,090 บาทตCอไรC ดังน้ันเกษตรกรมีกําไรจากการปลูกพริกจินดา ดําเนินการตามมาตรฐานการปลูก
แบบปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัย เพ่ือ
ตอบสนองความต>องการของผู>บริโภคอาหารให>มีความปลอดภัยจะชCวยสร>างอาชีพ 
คําสําคญั : พริกจินดา, ต>นทุนการปลูกพริกจินดา, ผลตอบแทนการปลกูพริกจินดา 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the cost and return analysis of chili 

pepper cultivation. Si Sawat District Karnchanaburi By collecting data from the 
interview form of Chili pepper growers which has determined the methods and tools 
used to analyze the cost and return data of chili 
  Cost and return analysis the study indicated that Farmers have income from 
the total amount of chili pepper grown is 27,000 baht per rai. The cost of chilli 
planting is 16,910 baht per rai and the net profit is 10,090 baht per rai. Implement 
the safety standards of the Department of Agriculture To request a certificate of safe 
planting standards In order to meet the needs of food consumers to be safe and 
help create a career 
Keywords: Chili Peppers, Chili Chili Growing Costs, Chili Pepper Growing Returns 
 
บทนํา 

ปsจจุบันประเทศไทยมีการต่ืนตัวทางด>านเศรษฐกิจ ทําให>มีผลทางการนําเข>าและสCงออกของ
พริกเปBนพืชอีกชนิดหน่ึงสCงเสริมรายได>ให>เกษตรกรไทยเกิดรายได> ผู>บริโภคในปsจจุบันอาทิ การบริโภค
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สด  ผลิตเปBนพริกแห>ง พริกป�น รวมถึงผลิตภัณฑ&แปรรูป อ่ืนๆ เชCน นํ้าพริกสําเร็จรูป หรือซอสพริก 
เพ่ือปรุงแตCงให>อาหารหลากหลายชนิดมีรสชาติดีนCารับประทาน พริกจินดาเปBนพันธ&ลูกผสมเป�ด ซึ่งได>
จากการปรับปรุงพันธุ&ของทีมนักวิจัยของศูนย&วิจัยพืชศรีสะเกษ ท่ีต>องการสร>างทางเลือกของการมี
รายได>ท่ีเพ่ิมข้ึนให>กับครัวเรือน พริกจินดามีเอกลักษณ&ด>านการให>ผลผลิตเยอะและตลาดมีความ
ต>องการตลอดปOการท่ีมีผลใหญC และสีแดงสดทําให>พริกจินดาได>รับความนิยมเพ่ิมข้ึนจากผู>บริโภคและ
ผู>ประกอบการร>านอาหารในแตCละจังหวัด ทําให>เกษตรกรหันมาปลูกและขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากข้ึน 
เพราะนอกจากสร>างงานสร>างรายได>แล>วยังทําให>เกิดประโยชน&ท่ีเกษตรกรได>รับจากการปลูกพริก
จินดาคือความพึงพอใจในอาชีพ และการมีเป}าหมายรCวมกันระหวCางเกษตรกรผู>ให>ความชCวยเหลือ
เก้ือกูลกันในระบบการผลิตการตลาดในลักษณะรCวมเปBนเครือขCายของเกษตรกรผู>ปลูกพริกจินดา เพ่ือ
ทราบถึงต>นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกจินดาตลอดจนสามารถนําข>อมูลไปใช>ในการ
ตัดสินใจในการกําหนดราคาขายและการดําเนินธุรกิจ(สมนึก  เอ้ือจิระพงษ&พันธ& :2552) 

ในปO พ.ศ.2560 เกษตรกรผู>ปลูกพริกจินดามีจํานวน 344 ราย พ้ืนท่ีปลูกตําบลแมCกระบุง 
อําเภอ ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเม่ือเกษตรกรเร่ิมปลูกพริกจินดาในปริมาณท่ีมากข้ึนทําให>เกิด
ปsญหาและอุปสรรคท่ีมาจากการลงทุนท้ังด>านการผลิตและด>านการตลาดท่ีต>องมีการลงทุนทางด>าน
ปsจจัยการผลิต การวางแผนการผลิต อีกท้ังราคาของพริกจินดายังเพ่ิมข้ึนและลดลงทําให>ราคาไมC
แนCนอนซึ่งข้ึนอยูCกับฤดูกาลและความต>องการพริกจินดาในแตCละชCวงเวลาโดยเฉพาะเม่ือพริกท่ีมาจาก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได>เข>ามาสูCตลาดภายในประเทศไทยมากข้ึนโดยนําเข>าผCาน
ทางดCานศุลกากรพิบูลมังสาหาร ซึ่งพริกจินดาท่ีนําเข>ามาน้ันเปBนพริกท่ีมีราคาถูกกวCา 4-5 บาทตCอ
กิโลกรัม จุดน้ีกลายเปBนความเสี่ยงท่ีเกษตรกรผู>ปลูกพริกจินดาต>องเผชิญกับสภาพการแขCงขัน ดังน้ัน 
แนวทางท่ีเกษตรกรจะแขCงขันได> คือ ต>องรู>จักวางแผนปลูกพริกจินดาในเชิงพาณิชย& ด>วยแนวทางการ
คาดการณ&แนวโน>มของตลาด ชCวงเวลาเก็บเก่ียวท่ีไมCตรงกับพริกท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือไมCให>ผลผลิต
ออกมาชนกัน หากเลี่ยงไมCได>ตCอปsญหาดังกลCาวก็ต>องลดต>นทุนในการผลิตในสCวนท่ีลดได> แตCคงไว>ซึ่ง
คุณภาพในลักษณะการมีเอกลักษณ&และการรักษาเอกลักษณ&ความเปBนพริกจินดาไว>จึงจะสามารถ
แขCงขันกับพริกท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได> นอกจากน้ีเกษตรกรยังต>องสร>างขีด
ความสามารถในการผลิต และตัวช้ีวัดความสามารถคือบริหารจัดการต>นทุนในการผลิตพริกแตCยังคงไว>
ซึ่งคุณภาพจะทําให>เกษตรกร ผู>ปลูกพริกจินดามีอาชีพอยCางย่ังยืนในการรักษาเอกลักษณ&คุณภาพของ
พันธุ&พริกไว>ได> ปsญหาการผลิตพริกจินดาของเกษตรกรสCวนใหญCท่ีพบคือการมีต>นทุนสูงข้ึน ขาดการ
บริหารจัดการท่ีดี มีการใช>สารเคมีในกระบวนการผลิตพริกท่ีมาก ไมCทําตามคําแนะนําของนักวิชาการ
เกษตรอําเภอหรือจังหวัด สCงผลทําให>เกิดปsญหา คือ หากเกษตรกรไมCมีการปรับวิธีการผลิตก็คงไมC
สามารถอยูCได>ในระยะยาวดังน้ันเกษตรกรต>องเตรียมรับมือ และสร>างภูมิคุ>มกันในวิธีการผลิตวิถี
การตลาดให>สอดคล>องกับวิถีการดําเนินชีวิตและสิ่งท่ีเกษตรกรควรปฏิบัติมากท่ีสุดคือการลดการใช>
ปุ¥ยเคมีหรือลดการใช>สารเคมีในการป}องกันกําจัดศัตรูพริกลง จะทําให>เห็นประโยชน&เบ้ืองต>น คือ 
ต>นทุนการผลิตลดลง ไมCสCงผลกระทบกับสุขภาพของเกษตรกร เพราะเกษตรกรเปBนคนแรกท่ีได>สัมผัส
สารเคมีทุกคร้ังในกระบวนการผลิต บุคคลตCอมาก็คือผู>บริโภคซึ่งจะได>รับสารพิษตกค>างในผลผลิต ทํา
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ให>เกิดผลเสียตCอสุขภาพ ดังน้ัน การคํานึงถึงความปลอดภัยเกษตรกรหรือผู>สCวนเก่ียวข>อง จึงควรเลิก
ใช>สารเคมี ในกระบวนการผลิตพริก และต>องมีการจ>างงานในหลายกิจกรรม เชCน การเก็บพริก การ
เด็ดข้ัวพริก การคัดพริก การบรรจุถุงกิจกรรมทุกอยCางต>องมีการวางแผนลCวงหน>าอยCางรัดกุม เพ่ือให>
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต>ระบบการผลิตท่ีสามารถบริหารจัดการได>ดี (นิรนาม:2555). 

การศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดา ผู>วิจัยเช่ือวCาจะเปBนประโยชน&ตCอ
เกษตรในด>านผลผลิตของพริกจินดาท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคล>องกับต>องการด>านเศรษฐกิจท่ีมีการนําเข>าและ
สCงออกของพริกจินดา และยังทําให>เกษตรกร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี นิยมหันมาปลูกพริก
จินดาในปริมาณท่ีมากข้ึน แตCราคาของพริกจินดาท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงทําให>มีราคาไมCแนCนอน ซึ่งข้ึนอยูC
กับฤดูกาลและ ความต>องการของพริกจินดาในแตCละชCวงเวลา และหากในบางชCวงเวลาท่ีพริกจินดา 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได>เข>ามาสูCตลาดภายในประเทศไทย พริกจินดาท่ีนําเข>า
มาเปBนพริกท่ีราคาถูกวCา 4-5 บาทตCอกิโลกรัม ผู>ศึกษาวิจัย จึงเห็นถึงความสําคัญท่ีเกษตรกรต>องวาง
แผนการปลูกพริก และจะต>องมีผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไมCตรงกับพริกท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือควบคุมไมCให>
ผลผลิตล>นตลาด และควบคุมต>นทุนการผลิตและให>ได>ผลตอบแทนท่ีนCาพอใจ จากปsญหาดังกลCาว
ข>างต>นทําให>ผู>วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดา ผู>วิจัยเช่ือวCา
เกษตรกรและผู>ท่ีมีสCวนเก่ียวข>องได>ทราบถึงข>อมูลและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดาแล>ว สCงผล
ให>เกษตรให>ความสนใจและเลือกลงทุนหรือประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับพริกจินดาเพ่ิมมากข้ึน  

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาต>นทุนจากการปลูกพริกจินดา อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี              
2. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนจากการปลูกพริกจินดา อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี    
3. เพ่ือศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกจินดา อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร คือเกษตรกรผู>ปลูกพริกจินดาท่ีได>ข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเกษตรท่ี จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 150 ครัวเรือน  
 กลุCมตัวอยCาง คือ เกษตรกรผู>ปลูกพริกจินดา ตําบลแมCกระทุCง อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี เปBนจํานวน 1 ครัวเรือน ใช>วิธีการเลือกกลุCมตัวอยCางวิธีเฉพาะเจาะจง  
  เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งสร>างตามขอบเขตและกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัย แบCงออกเปBน 6 คําถาม ดังน้ี ข>อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู>ปลูกพริกจินดา 
ประโยชน&ในเชิงเศรษฐกิจการพัฒนาและรวมเปBนเครือขCาย เปBนข>อมูลสอบถามข>อมูลต>นทุนในการ
ผลิตและคCาใช>จCายดําเนินการผลิตและการตลาด ข>อมูลด>านผลผลิตและการจําหนCายพริกจินดา ข>อมูล
รายได>จากการปลูกพริกจินดา และ ข>อมูลด>านปsญหาและอุปสรรค 
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ผลการวิจัย 
ต>นทุนหรือคCาใช>จCายในการดําเนินงาน ต>นทุนท่ีใช>ในการเพาะปลูกพริก ซึ่งต>นทุนท่ีนํามา

วิเคราะห&แยกเปBน 2 ประเภท คือ ต>นทุนคงท่ี และต>นทุนผันแปร ดังน้ี ต>นทุนคงท่ี เปBนคCาใช>จCายใน
การผลิต อันเกิดจากการใช>ปsจจัยคงท่ีซึ่งไมCเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมCลงทุน
ด>านการเกษตร จึงไมCมีคCาเสื่อมราคาอุปกรณ&การเกษตร และคCาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ&
การเกษตร ต>นทุนผันแปร เปBนคCาใช>จCายในการผลิตอันเกิดจากปsจจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
ผลผลิต คCาใช>จCายท่ีเปBนต>นทุนผันแปร ประกอบด>วย คCาแรง คCาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ต>นทุนเร่ิมแรกในการเพาะปลูกพริกโดยรวมเทCากับ 6,450 บาท ไถเตรียมดิน 3,000 บาท คCาพันธุ&พริก 
2,250 บาท คCาเพาะปลูกพริก 1,200 บาท ซึ่งมีประมาณการคCาใช>จCายในการดําเนินการหรือ ต>นทุน
ผันแปรโดยรวม เทCากับ 10,410 บาท โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน>อยดังน้ี คCาไถเตรียมดิน 3,000 
บาท คCาพันธุ&พริก 2,250 บาท คCาปุ¥ย 2,000 บาท คCาเพาะปลูกพริก 1,200 บาท คCาแรงใสCปุ¥ย 900 
บาท คCายากําจัดวัชพืช 900 บาท และคCาแรงกําจัดวัชพืช 210 บาท โดยมีอัตราคCาใช>จCายเพ่ิมข้ึนปOละ 
5% และพบวCาในการสรุปต>นทุนในการลงทุนเพาะปลูกพริก ในแตCละรอบ ในพ้ืนท่ีการเพาะปลูกพริก
จํานวน 3 ไรCโดยรวม รายรับหรือผลตอบแทนจากการเพาะปลูกพริกพบวCา มีรายรับจากการขายพริก
ดังน้ี ราคาพริกข้ันต>น 27,000 บาทตCอไรC รวมท้ังสิ้น 27,000 บาท ผลการวิเคราะห&ต>นทุนการ
เพาะปลูกพริกแตCละรอบโดยรวมท้ังสิ้น 10,410 บาท เฉลี่ย 34.87 บาท / กิโลกรัม  

การวิจัยคร้ังน้ีได>ทําการวิเคราะห&ต>นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการปลูกพริกจินดา โดย
กําหนดโครงการ 1 ปO ซึ่งจะทําการเพาะปลูก 1 รอบ เพ่ือศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนในการปลูกพริก 
และปsจจัยท่ีสําคัญในการวิเคราะห& คือ คCาใช>จCายหรือต>นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการเพาะปลูกพริก 
มีผลวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทน ดังน้ีต>นทุนคงท่ี เปBนคCาใช>จCายในการผลิต อันเกิดจากการใช>ปsจจัย
คงท่ีซึ่งไมCเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมCลงทุนด>านการเกษตร จึงไมCมีคCาเสื่อมราคา
อุปกรณ&การเกษตร และคCาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ&เกษตร ต>นทุนผันแปร เปBนคCาใช>จCายในการผลิต
อันเกิดจากปsจจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิต คCาใช>จCายท่ีเปBนต>นทุนผันแปร ประกอบด>วย 
คCาแรง คCาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี คCาแรงงาน ประกอบด>วย คCาไถเตรียมดิน ไรCละ 1,000 
บาท จํานวน 3 ไรC คิดเปBนเงิน 3,000บาท คCาใช>จCายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปOละ 5% คCาปลูก 400 บาท / ไรC 
จํานวน 3 ไรC คิดเปBนเงิน 1,200 บาท คCาใช>จCายประเภทน้ีเพ่ิมข้ึนปOละ 5% คCาแรงกําจัดวัชพืช สําหรับปO
แรกของการเพาะปลูก ไรCละ 70 บาท / ไรC จํานวน 3 ไรC คิดเปBนเงิน 210 บาท คCาใช>จCายประเภทน้ีจะ
เพ่ิมข้ึนปOละ 5% คCาแรงในการใสCปุ¥ย ไรCละ 300 บาท / ไรC จํานวน 3 ไรC รวมเปBนเงิน 900 บาทคCาใช>จCาย
ประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปOละ 5%คCาแรงงานในการเก็บเก่ียวพริก 10 บาท / กิโลกรัม ผลผลิตพริกไรCละ  
140 กิโลกรัม จํานวน 3 ไรC คิดเปBนเงิน 4,200 บาท คCาใช>จCายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปOละ 5% คCาวัสดุ 
ประกอบไปด>วย คCาพันธุ&พริก ไรCละ 750 บาท จํานวน 3 ไรC คิดเปBนเงิน 2,250 บาท คCาใช>จCายประเภทน้ี
จะเพ่ิมข้ึนปOละ 5% คCาปุ¥ย 2 กระสอบ / 3 ไรC ราคาปุ¥ยกระสอบละ 1,000 บาท คิดเปBนเงินรวม 2,000 
บาท คCาใช>จCายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปOละ 5% คCายากําจัดวัชพืชสําหรับปลูกพริก 300 บาท / ไรC จํานวน  
3 ไรC คิดเปBนเงิน 900 บาท คCาใช>จCายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปOละ 5%  
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อภิปรายผล 
ต>นทุนหรือคCาใช>จCายในการดําเนินงาน ต>นทุนท่ีใช>ในการเพาะปลูกพริก ซึ่งต>นทุนท่ีนํามา

วิเคราะห&แยกเปBน 2 ประเภท คือต>นทุนคงท่ี และต>นทุนผันแปร ดังน้ี ต>นทุนคงท่ี เปBนคCาใช>จCายในการ
ผลิต อันเกิดจากการใช>ปsจจัยคงท่ีซึ่งไมCเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมCลงทุนด>าน
การเกษตร จึงไมCมีคCาเสื่อมราคาอุปกรณ&การเกษตร และคCาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ&การเกษตร 
ต>นทุนผันแปร เปBนคCาใช>จCายในการผลิตอันเกิดจากปsจจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิต 
คCาใช>จCายท่ีเปBนต>นทุนผันแปร ประกอบด>วย คCาแรง คCาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี ต>นทุน
เร่ิมแรกในการเพาะปลูกพริกโดยรวมเทCากับ 6,450 บาท ไถเตรียมดิน 3,000 บาท คCาพันธุ&พริก 
2,250 บาท คCาเพาะปลูกพริก 1,200 บาท ซึ่งมีประมาณการคCาใช>จCายในการดําเนินการหรือ ต>นทุน
ผันแปรโดยรวม เทCากับ 10,410 บาท โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน>อยดังน้ี คCาไถเตรียมดิน 3,000 
บาท คCาพันธุ&พริก 2,250 บาท คCาปุ¥ย 2,000 บาท คCาเพาะปลูกพริก 1,200 บาท คCาแรงใสCปุ¥ย 900 
บาท คCายากําจัดวัชพืช 900 บาท และคCาแรงกําจัดวัชพืช 210 บาท โดยมีอัตราคCาใช>จCายเพ่ิมข้ึนปOละ 
5% และพบวCาในการสรุปต>นทุนในการลงทุนเพาะปลูกพริก ในแตCละรอบ ในพ้ืนท่ีการเพาะปลูกพริก
จํานวน 3 ไรCโดยรวม รายรับหรือผลตอบแทนจากการเพาะปลูกพริกพบวCา มีรายรับจากการขายพริก
ดังน้ี ราคาพริกข้ันต>น 27,000 บาทตCอไรC รวมท้ังสิ้น 27,000 บาท ผลการวิเคราะห&ต>นทุนการ
เพาะปลูกพริกแตCละรอบโดยรวมท้ังสิ้น 10,410 บาท เฉลี่ย 34.87 บาท / กิโลกรัม  

การวิจัย เร่ือง การศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดามีวัตถุประสงค&เพ่ือ
ศึกษาการวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกจินดา อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
สามารถสรุปได>วCา การวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทน เกษตรกรมีรายได>จาก การปลูกพริกจินดา
ท้ังหมด 27,000 บาทตCอไรC ต>นทุนการปลูกพริก 16,910 บาทตCอไรC และมีกําไรสุทธิ 10,090 บาทตCอ
ไรC ดังน้ันเกษตรกรมีกําไรจากการปลูกพริกจินดา ดําเนินการตามมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัยของ
กรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัย เพ่ือตอบสนองความต>องการ
ของผู>บริโภคอาหารให>มีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัย ของ อริสา คงรอด(2554) พบวCา 
ผลตอบแทนการลงทุนปลูกพริกพันธุ&ยอดสนเข็ม 80 ตลอดอายุ 12 เดือน เม่ือนํามาคํานวณหา
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ระยะเวลาคืนทุนของผู>ปลูกพริกพันธุ&ยอดสนเข็ม 80 ผล
การศึกษาสามารถสรุปได>วCา การปลูกพริกพันธ&ยอดเข็ม 80 เทCามีระยะเวลาคืนทุน เทCากับ 7 เดือน มี
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยูCในระดับท่ีนCาพอใจ ร>อยละ 172 บาท และกําไรสCวนท่ีเหลือ (RI) 
อยูCที่ระดับ ร>อยละ 17 บาท ซึ่งมีรายได>เปBนท่ีนCาพอใจสามารถยึดเปBนอาชีพได> 
  
ข อเสนอแนะ 

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ คือ การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะต>นทุนและผลตอบแทน
ของการปลูกพริกจินดา อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี หนCวยงานสนับสนุนภารกิจทางด>าน
การเกษตร ควรสนับสนุนให>เกษตรกร มีการจัดการปลูกพริกจินดาด>วยการรักษามาตรฐานการผลิตแตC
คงคุณภาพไว>ด>วยการผลิตตามแนวทางมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
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ตอบสนองความต>องการของผู>บริโภคท่ีเรียกร>องหามาตรฐานของอาหารและสิ่งปรุงแตCงอาหารให>มี
ความปลอดภัยในปsจจุบันต้ังแตCแหลCงผลิตจนถึงผู>บริโภคข้ันสุดท>าย เพ่ือสร>างจุดขายอยCางมีเอกลักษณ&  

ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป การศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกจินดา
ในคร้ังตCอไป ควรเพ่ิมประเด็น เร่ือง การวิเคราะห&จุดคุ>มทุน การวิเคราะห&อัตราสCวนทางการเงินของ
ต>นทุนเพ่ือเปBนแนวทางให>เกษตรได>ทราบถึงต>นทุนท่ีและสามารถพยากรณ&ยอดขายท่ีต>องการ และการ
วางแผนกําไรได>ตามเป}าหมาย 
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ต นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทําปลาสลิดตากแห ง : กรณีศึกษา ตําบลบางพลีน อย 
อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ 

Cost and Return Inverstment of Processing Dry Salted Pla Salid : a Case 
Study of Bang Phli Noi, Bangbo, Samutprakarn 
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2 นักศึกษา สาขาวิชาบัญชี คณะบญัชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ือง “ต>นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>ง กรณีศึกษา : ตําบล
บางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ” มีวัตถุประสงค&เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาต>นทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>งของชุมชน ตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัด
สมุทรปราการ 2)เพ่ือวิเคราะห&โครงสร>างต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>ง ตําบล
บางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ 3)เพ่ือศึกษาการนําภูมิปsญญาท>องถ่ินไปใช>ในการ
เรียนรู>ในชีวิตประจําวัน ตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ  

การศึกษาใช>วิธีการรวบรวมข>อมูลโดยออกแบบสอบถาม สอบถามชาวบ>านในชุมชน ตําบล
บางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสลิดและทําปลา
สลิดตากแห>งแบบแปรรูป จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากพิจารณาเห็นวCา
ชาวบ>านในชุมชนมีวิธีการจัดการเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดและการทําปลาสลิดตากแห>งแบบ
แปรรูปท่ีไมCแตกตCางกัน 

ผลการวิจัยพบวCาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย& (ROA) 0.50 เทCา อัตรากําไรตCอต>นทุน 0.34 
เทCา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 0.21 เทCา และอัตรากําไรตCอยอดขาย 0.52 เทCาต>นทุนในการ
เพาะเลี้ยงปลาสลิดประกอบด>วย 3 สCวน คือต>นทุนคCาวัตถุดิบ ร>อยละ 10 ต>นทุนแรงงานร>อยละ 65 
ต>นทุนคCาใช>จCายในการผลิตร>อยละ 25  
คําสําคัญ : ต>นทุน 1, ผลตอบแทน 2, ปลาสลิด 3  
 

Abstract 
The quantitative research of “Cost and return inverstment of processing dry 

salted Pla Salid : A case study of Bang Phli Noi, Bangbo, Samutprakarn” aims 1)to 
study cost and return on investment of processing dry salted Pls Salid of the farmers 
at Bang Phli Noi, Bangbo, Samutprakarn. 2)to analyze the cost structure and return on 
investment of processing dry salted Pla Salid of the farmers in this area 3)to study 
local wisdom at Bang Phli Noi, Bangbo, Samutprakarn.  



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
411 

 

The samples consisted of 10 participants who were farmers at Bang Phli Noi, 
Bangbo, Samutprakarn having Inverstment of processing dry salted Pla Salid which 
have the area. The questionnaire was used as an instrument for data collection, and 
purposive sampling method was considered using since the farmers did not have 
different management methods of Morning glory.  

The results of the independent study showed return on asset (ROA) were at 
0.50 while net profit to cost ratio was 0.34 Return on investment (ROI) were at 0.21 
while net profit to sales ratio was 0.52 Costs of Morning glory comprised 3 important 
costs which were 10 percent of raw material cost 65 percent of labor cost, and 25 
percent of production cost.  
Keywords: Cost 1, Return 2, Pla Salid 3 
 

บทนํา 
การผลิตเปBนผลิตภัณฑ&ท่ีรู>จักกันแพรCหลายและได>รับความนิยมจากผู>บริโภคท้ังภายใน 

ประเทศและประเทศเพ่ือนบ>านเปBนอยCางมากกระบวนการทําปลาสลิดในปsจจุบันยังให>ผลผลิตท่ีไมC
นอนจําเปBนต>องอาศัยภูมิอากาศในการแห>ง จึงทําให>ผลิตภัณฑ&ท่ีได>รับมีคุณภาพไมCสมํ่าเสมอและทําให>
การเก็บรักษาในอดีตๆนอกจากน้ันการเพาะเลี้ยงปลาสลิดมีผลผลิตไมCดีเทCาท่ีควรซึ่งไมCสามารถ
ตอบสนองตCอผู>ทําการผลิตได>อยCางตCอเน่ืองซึ่งในปsจจุบันน้ีผู>บริโภคมีความต>องการมากข้ึนดังน้ันจึงเห็น
ควรท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับทุนและผลตอบแทนได>รับการทํา การผลิตด>วยวิธีการตCางๆท่ีทําอยูCใน
ปsจจุบันจากการศึกษาลงทุนและผลตอบแทนท่ีได>รับจากการทํางานประดิษฐ&น้ันพบวCาในปsจจุบันน้ี
คงเหลือ 2 ท่ีเทCาน้ันคือการทําการผลิตโดยวิธีธรรมชาติตากแดดสองแดดซึ่งแตCเดิมน้ันมีวิธีอบด>วย
เคร่ืองไฟฟ}าและวิธีลมควัน ซึ่ง 2 วิธีดังน้ันผลิตภัณฑ&ที่ผลิตออกมาผู>บริโภคไมCนิยมเน่ืองจากเน้ือแห>งไป
และเหม็นควันไฟเลยต>องเลิกและหันมาผลิตโดยท่ีธรรมชาติแทนจากการศึกษาพบวCาได>รับจากการทํา
การผลิตโดยวิธีธรรมชาติมีต>นทุนการผลิตท่ีตํ่าและให>ผลตอบแทนสูงกวCาการทําปลาสลิดแดดเดียวเม่ือ
เปรียบเทียบกันแล>วแตCในทางกลับกันผู>ผลิตผลิตแดดเดียวมีจํานวนมากกวCาผู>ทําปลาสลิดแดดสCองแดง 
ผู>บริโภคสCวนมากเลี้ยงปลาสลิดแดดเดียวมากกวCา เน่ืองจากปลาสลิดแดดเดียวเม่ือทอดนํ้ามันหรือน่ึง
แล>วเน้ือจะฟู น่ิมกรอบ ไมCแข็ง เหมาะสําหรับการรับประทานมากกวCาการผลิตสองแบบเลยเปBนท่ี
ต>องการในตลาดในปsจจุบัน การสCงเสริมให>ชุมชนเห็นความสําคัญของการทําปลาสลิดตากแห>งก็ต>องมา
จากผล ตอบแทนท่ีสามารถทําให>การดําเนินชีวิตของชุมชนเปBนไปด>วยดีจึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับ
ต>นทุนโดยเร่ิมจากพ้ืนท่ี ตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ 

บางบCอมีความเปBนเอกลักษณ&ขนาดตามความพอดีตCอการบริโภคมีเน้ือปลาหวานท่ีเกิดจาก
กระบวนการหมักด>วยภูมิปsญญาด้ังเดิมไมCมีกลิ่นคาวสาปโคลนภายหลังนํ้ากรCอยท่ีมีพันธุ&หญ>าประจํา
ถ่ินหลายชนิดชCวยปรับสภาพให>นํ้ามีคุณภาพพร>อมกับอาหารท่ีสมบูรณ&ชนะปลาสลิดบางบCอจึงยังคง
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ครองใจผู>บริโภคยาวนานสร>างความของอรCอยของเน้ือและหาปลาท่ีเกาะเม่ือผCานการทอดรวมไปถึง
รสชาติที่มีความพอดีไมCเค็มหรือจืดจึงนับเปBนเมนูอาหารท่ีเหมาะกับทุกวัย 

ในปsจจุบันพ้ืนท่ีและจํานวนการเลี้ยงปลาสลิดของบางบCอจะลดน>อยลง อCานมาจากความ
เจริญทางสังคมและอุตสาหกรรมท่ีเข>ามารุกคืบแผนท่ีแตCยังคงมีชาวบ>านบางบCอและใกล>เคียงยึดอาชีพ
เลี้ยงปลาสลิดเพ่ือแปรรูปขายอยูCในขณะเดียวกันมีชาวบ>านบางสCวนได> อพยพไปแสวงหาพ้ืนท่ีแหCงใหมC
รางนํ้าใหมCในพ้ืนท่ีราบลุCมภาคกลางแล>วนําภูมิปsญญาเดิมเหลCาน้ันไปประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด
ตCอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลาสลิดตากแห>งของชุมชน ตําบลบางพลี
น>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ 

2.เพ่ือวิเคราะห&โครงสร>างต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>ง ตําบลบาง
พลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพ่ือศึกษาการนําภูมิปsญญาท>องถ่ินไปใช>ในการเรียนรู>ในชีวิตประจําวัน ตําบลบางพลีน>อย 
อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดต>นทุนและผลตอบแทน 

ต>นทุน ผลตอบแทน 

ต>นทุนและคCาใช>จCายประกอบด>วย 
1.ต>นทุนคCาวัตถุดิบแมCพันธุ&ปลาสลิด 
2.ต>นทุนคCาแรงงาน 
3.ต>นทุนคCาใช>จCายการผลิต 
 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ       xx 
รายได>                     xx 
หักต>นทุนและคCาใช>จCาย xx 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ     xx 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช>ในการวิจัย ได>แกC ประชากรในชุมชนตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 5 ครัวเรือน กลุCมตัวอยCางที่ใช>ในการวิจัยได>แกC ประชากรในชุมชนตําบลบางพลี
น>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการที่ประกอบอาชีพทําปลาสลิดบางบCอ จํานวน 10 คน 
กําหนดกลุCมตัวอยCางโดยการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากพิจารณาเห็นวCาประชาชนในชุมชนบางบCอมี
วิธีการจัดการเก่ียวกับการทําปลาสลิดท่ีแตกตCางกันไป 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย ประกอบด>วย แบบสอบถามข>อมูลเก่ียวกับการลงทุนทําปลาสลิดบาง
บCอ ของประชากรในชุมชนตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะเปBนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามข>อมูลเก่ียวกับเพศอายุระดับการศึกษา แหลCงเงินทุนภาระ
หน้ีสินวิธีการตากแห>งของปลาสลิดและแบบปลายเป�ด (Open-ended) สอบถามเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการ
เลี้ยงปลาสลิดบางบCอ จํานวนแรงงานท่ีใช>ในการทําปลาสลิดบางบCอตากแห>งต>นทุน/คCาใช>จCาย การลงทุน
ในสินทรัพย& (เคร่ืองมืออุปกรณ&การเลี้ยงปลาสลิด) และรายได>จากการจําหนCายปลาสลิดตากแห>ง 

การสร>างเคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา 
สืบค>นข>อมูลและงานวิจัยท่ี เก่ียวข>องกับการศึกษาต>นทุนและผลตอบแทน เพ่ือสร>างและพัฒนา
แบบสอบถามข้ึน โดยแบCงเปBน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามข>อมูลเก่ียวกับการทําปลาสลิดบางบCอตากแห>งของคนในชุมชนตําบลบาง
พลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ ตอนท่ี 3 สอบถามข>อมูลเก่ียวกับต>นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนทําปลาสลิดบางบCอตากแห>ง 2) นํารCางแบบสอบถามเสนอตCออาจารย&ที่ปรึกษาเพื่อขอ
คําปรึกษา และตรวจสอบคําถามเพื่อให>ได>แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ&ที่ถูกต>องเหมาะสม 
3) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล>วเสนอตCออาจารย&ท่ีปรึกษาอีกคร้ังกCอนนําไปใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล 

การวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทน 

โครสร>างต>นทุนการทําปลาสลิด การวิเคราะห&อัตราผลตอบแทน 
1. วิเคราะห&จุดคุ>มทุน 
2. วิเคราะห&อัตรากําไรตCอต>นทุน 
3. วิเคราะห&กําไรตCอยอดขาย 
4. วิเคราะห&อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน  
5. วิเคราะห&อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย& 
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เก็บรวบรวมข>อมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 1) นําแบบสอบถามท่ีสร>างเสร็จสมบูรณ&แล>ว
ไปทําการเก็บข>อมูลจากกลุCมตัวอยCาง ได>แกC ประชากรในชุมชนตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัด
สมุทรปราการท่ีประกอบอาชีพทําปลาสลิดตากแห>ง โดยผู>ศึกษาเลือกสอบถามประชากรท่ีมีอาชีพทําปลา
สลิดตากแห>งรายยCอยตามครัวเรือนจํานวน 10 คน 2) รวบรวมแบบสอบถามท่ีได>มาทําการวิเคราะห&ข>อมูล 

วิธีวิเคราะห&ข>อมูล 1) การวิเคราะห&ข>อมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข>อมูลจาก
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ& แปลงข>อมูล ลงรหัส และทําการประมวลผล 2) การวิเคราะห&
ข>อมูลเชิงคุณภาพ ใช>ในการวิเคราะห&เน้ือหาประกอบด>วย 4 ข้ันตอน ได>แกC การตีความข>อมูล การ
เปรียบเทียบข>อมูล การสังเคราะห&ข>อมูล 
การสรุปผล 

สถิติท่ีใช>อธิบายลักษณะข>อมูลท่ีรวบรวม ได>แกC คCาความถ่ีเปBนตารางแจกแจงความถ่ีและ 
คCาร>อยละ 

1.การนําเสนอข>อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งข>อมูลเชิงปริมาณเปBนแบบสอบถามแบบเลือกตอบผู>ศึกษาจึง
วิเคราะห&ข>อมูลด>วยคCาความถ่ีและคCาร>อยละ 

2.การนําเสนอข>อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให>การนําเสนอข>อมูลเชิงคุณภาพมีความชัดเจนเปBนรูปธรรม 
ผู>ศึกษาจึงกําหนดการนําเสนอข>อมูลด>วยวิธีการสรุปเปBนตัวเลขและข>อความเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห&ข>อมูล สรุปผลการศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทําปลาสลิด
ตากแห>งของชุมชน ตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได>ดังน้ี 

สCวนท่ี 1 ข>อมูลสถานภาพและข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบวCา 
ผู>ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปBนเพศชายมีจํานวนท้ังหมด 10 คน คิดเปBนร>อยละ 100.00 ผู>ตอบ
แบบสอบถาม อายุน>อยกวCาหรือเทCากับ 30 ปO มีจํานวน 6 คน คิดเปBนร>อยละ 60.00 อายุ 31-40 ปO มี
จํานวน 2 คน คิดเปBนร>อยละ 20.00 อายุ 41-50 ปO มีจํานวน 2 คน คิดเปBนร>อยละ 20.00 ผู>ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ& 4-5 ปO มีจํานวน 2 คน คิดเปBนร>อยละ 20.00 และ ประสบการณ& 
มากกวCา 5 ปO มีจํานวน 8 คน คิดเปBนร>อยละ 80.00 ผู>ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอาชีพหลัก จํานวน 10 
คน คิดเปBนร>อยละ 100.00  

สCวนท่ี 2 ข>อมูลเก่ียวกับขนาดพ้ืนท่ี และวิธีการเลี้ยงดูปลาสลิดของชาวบ>านในชุมชน ตําบล
บางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ ผู>ตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน มีพ้ืนท่ีในการ
ทําปลากสลิดตากแห>ง ท้ังหมด 63 ไรC คิดเปBนร>อยละ 100.00 โดยผู>ตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน 
มีพ้ืนท่ีในการทําปลาสลิดตากแห>งท่ีเปBนท่ีดินของตัวเอง รวมกันแล>วได> 47 ไรC คิดเปBนร>อยละ 74.60 
และท่ีดินท่ีเชCา รวมกันแล>วได> 16 ไรC คิดเปBนร>อยละ 25.40 ผู>ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 6 คน ใช>
อาหารเม็ด BETAGRO 861 มีท้ังหมด 36 ไรC (จํานวน 6 ราย) คิดเปBนร>อยละ 57.14 ใช>อาหารแบบ
ธรรมชาติ มีท้ังหมด 27 ไรC (จํานวน 4 ราย) คิดเปBนร>อยละ 42.86 และไมCพบวCามีการเลี้ยงโดยใช>
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สารเคมี ผู>ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 10 คน มีแหลCงท่ีได>มาของพันธุ&ปลาสลิดจากพ้ืนท่ีท้ัง 63 
ไรC คิดเปBนร>อยละ 100 

สCวนท่ี 3 ข>อมูลเก่ียวกับต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>งของชุมชน 
ตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ ข>อมูลเก่ียวกับต>นทุนและผลตอบแทนในการ
ลงทุนทําปลาสลิดตากแห>งของชุมชนตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
10 คน ซึ่งคํานวณจาก ต>นทุนและคCาใช>จCาย เงินทุนในสินทรัพย& และรายได> พบวCา คCาพันธุ&ปลาสลิด
เฉลี่ย 41.75 บาทตCอไรC โดยผู>ตอบแบบสอบถามท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีในการเพาะเลี้ยงปลาสลิด 2-7 ไรC มี
จํานวน 7 คน โดนเฉลี่ยออกไปดูแลบCอเลี้ยงปลาสลิดสัปดาห&ละ 5 วัน ในขณะท่ีผู>ตอบแบบสอบถามท่ี
มีขนาดพ้ืนท่ีในการเพาะเลี้ยงปลาสลิด 9 ไรC จํานวน 1 คน และ 10 ไรC จํานวน 2 คน จะออกไปดูแล
บCอเลี้ยงปลาสลิดทุกวัน และกําหนดคCาแรงงานตนเองวันละ 300 บาท ซึ่งเปBนอัตราคCาจ>างเดียวกับ
คCาจ>างแรงงานท่ัวไปในหมูบ>าน ต>นทุนคCาแรงงานเฉลี่ยตCอไรC พบวCา คCาแรงงานรวมเฉลี่ย 3,734.38 
บาทตCอไรC ต>นทุนคCาอาหารเม็ด BETAGRO 861 เฉลี่ยตCอไรC พบวCา คCาอาหารเม็ด BETAGRO 861 
รวมเฉลี่ยตCอไรC 614.29 บาทตCอไรC ผู>ตอบแบบสอบถามมีรายการสินทรัพย&จํานวน 5 รายการ มูลคCา
รวม 240,410 บาท และสินทรัพย&รวมเฉลี่ยเทCากับ 3,816.03 บาทตCอไรC 
  คํานวณคCาเสื่อมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ&เฉลี่ยตCอไรC คือ 3 เดือน ใช>วิธีเส>นตรง โดยแยก
คํานวณตามอายุการใช>งานของสินทรัพย& 2 กลุCม ดังน้ี 
  กลุCมท่ี 1 สินทรัพย&ที่มีอายุการใช>งาน 2 ปO ได>แกC สวิง กระชัง กรรไกรตัดหญ>า และทCอสูบนํ้า 
  กลุCมท่ี 2 สินทรัพย&ที่มีอายุการใช>งาน 5 ปO ได>แกC เคร่ืองสูบนํ้า 
ดังน้ัน คCาเสื่อมราคาเฉลี่ยตCอไรCของเกษตกรแตCละราย จึงคํานวรได>จากคCาเสื่อมราคาสินทรัพย&กลุCมท่ี 1 
บวก คCาเสื่อมราคาสินทรัพย&กลุCมท่ี 2  

ผู>ตอบแบบสอบถามมีคCาเสื่อมราคารวม 13,790.50 บาท และคCาเสื่อมราคารวมเฉลี่ยเทCากับ 
218.90 บาทตCอไรC การลงทุนเลี้ยงปลาสลิด ให>ผลผลิตเฉลี่ย 1,633.86 กิโลกรัมตCอไรC การลงทุนเลี้ยง
ปลาสลิด ให>รายได>เฉลี่ย 3,619.47 กิโลกรัมตCอไรC การลงทุนเลี้ยงปลาสลิด มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 1,889.46 
บาท บาทตCอไรC ต>นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,106.85 บาทตCอไร และต>นทุนคงท่ีเฉลี่ย 990.33 บาทตCอไรC 
จากการคํานวณจุดคุ>มทุนของการเลี้ยงปลาสลิด พบวCา จะต>องเพาะเลี้ยงปลาสลิดให>ได>ผลผลิต 0.54 
กําตCอไรCจึงจะคุ>มทุนพอดี อัตรากําไรตCอต>นทุน 0.34 เทCา อัตรากําไรตCอยอดขาย 0.52 เทCา อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 0.21 เทCา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย& (ROA) 0.50 เทCา 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยในประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี ต>นทุนการเพาะเลี้ยงปลา
สลิดประกอบด>วย 3 สCวนตัว สCวนท่ีสําคัญ ได>แกC ต>นทุนคCาวัตถุดิบเฉลี่ย 41.75 ต>นทุนคCาแรงงานเฉลี่ย 
3,761.77 และต>นทุนคCาใช>จCายในการผลิตเฉลี่ย 1,705.40 เห็นได>วCาในการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>ง
ของชาวบ>านในชุมชนมีสัดสCวนของต>นทุนแรงงานมากท่ีสุดร>อยละ 65.00 คCาใช>จCายในการผลิตร>อยละ 
25.00 และคCาพันธุ&ปลาร>อยละ 10.00 จะเห็นได>วCาการทําปลาสลิดตากแห>งของชาวบ>านในชุมชน มี
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สัดสCวนของต>นทุนแรงงานมากท่ีสุด ไมCสอดคล>องกับผลการวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทนใน
งานวิจัยของ นางสาวสุขใจ ดอนปsญญา (2555) ท่ีศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข>าว
ของเกษตรกร : กรณีศึกษา หมูC 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งพบวCาผลการวิจัยต>นทุน
คCาวัตถุดิบร>อยละ 13.00 ต>นทุนคCาแรงงานร>อยละ 24.00 และต>นทุนคCาใช>จCายในการผลิตร>อยละ 
63.00 เห็นได>วCาในการลงทุนปลูกข>าวของเกษตรกรรายยCอยมีสัดสCวนของคCาใช>จCายผลิตมากท่ีสุด ซึ่ง
ไมCสอดคล>องกับผลการวิเคราะห&โครงสร>างต>นทุนการปลูกข>าวของสํานักงานเศรษฐกิจกิจการเกษตร 
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแล>วจะเห็นได>วCาต>นทุนมีความแตกตCางกัน เปBนผลมาจากชาวบ>านในชุมชนมี
การจ>างแรงงานในการเพาะเลี้ยงปลาสลิดมากเกินความจําเปBนท้ังคCาจ>างวิดนํ้า เข>า-ออกคCาจ>างให>
อาหารปลาสลิดคCาจ>างจับปลาคCาจ>างอนุบาลปลาและคCาจ>างแรงงานตนเอง 

ผลตอบแทนในการลงทุนทําปลาสลิดตากแห>ง ได>กําไรสุทธิ 1,889.46 บาทตCอไรC จะเห็นได>วCา
ชาวบ>านยังมีกําไรสุทธิตCอไรC ซึ่งกําไรสุทธิน้ี ปลาสลิดตากแห>งแบบแปรรูปเฉลี่ย 3,619.47 บาทตCอไรC 
หักต>นทุนและคCาใช>จCายตCางๆ แล>วโดยเฉลี่ย 5,508.93 บาทตCอไรC ดังน้ันเพ่ือให>ได>ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
ชาวบ>านจะต>องไปลดต>นทุนในสCวนท่ีเปBนคCาแรงงานลงเพ่ือให>ได>ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ผลการวิจัยท่ีได>
สอดคล>องกับผลการวิจัยของ นางสาวสุขใจ ดอนปsญญา (2555) ท่ีศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกข>าวของเกษตรกร : กรณีศึกษา หมูC 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งพบวCา
ผลการวิจัยมีกําไรสุทธิ 614.00 บาทตCอไรCหักต>นทุนและคCาใช>จCายตCางๆ แล>วโดยเฉลี่ย 5,083.27 บาท
ตCอไรC จะเห็นได>วCาผลการวิจัยท่ีสอดคล>องคือผลตอบแทนท่ีได>ยังเปBนกําไร 
 
ข อเสนอแนะ 

1. ข>อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 
 1.1 จากผลการวิจัย พบวCา ผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลาสลิดตCอไรCตํ่ามากเม่ือเทียบกับ

ต>นทุนในการลงทุนทําปลาสลิด ชาวบ>านจึงควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ิมผลผลิตปลาสลิดตCอไรCให>
สูงข้ึน จึงจะทําให>มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ซึ่งชาวบ>านอาจไปขอคําแนะนําจากเกษตรกรด>านการประมง 
วิธีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดให>ได>ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และการท่ีต>องออกไปดูแลบCอเลี้ยงปลาสลิดอยCาง
สมํ่าเสมอ 

1.2 จากผลการวิจัย การเพาะเลี้ยงปลาสลิดสูงมาก โดยมีสัดสCวนคCาจ>างวิดนํ้า เข>า-ออก 
คCาจ>างให>อาหารปลาสลิด คCาจ>างจับปลา คCาจ>างอนุบาลปลา และคCาจ>างแรงงานตนเอง สูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับสCวนคCาใช>จCายในการผลิตและคCาวัตถุดิบ และเม่ือพิจารณาโครงสร>างของต>นทุนแรงงาน 
พบวCา คCาจ>างวิดนํ้า เข>า-ออก และคCาจ>างจับปลาชาวบ>านอาจพิจารณาลดต>นทุนท่ีไมCจําเปBนต>องลง
ด>วยการ ไปขอคําแนะนําการลดต>นทุนจากกรมการเกษตรและประมง หรือเพ่ิมชCองทางการขายได>
จากชาวบ>านในชุมชนตําบลบางพลีน>อย อําเภอบางบCอ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. ข>อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตCอไป 
 ควรศึกษาแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตในการทําปลาสลิดตากแห>งให>สูงข้ึน และศึกษาแนว
ทางการลดต>นทุนและคCาใช>จCาย เพ่ือให>ได>ผลตอบแทนคือกําไรเพ่ิมมากข้ึนด>วย 
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การเปรียบเทียบต นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีปลูกอ อยโรงงาน 
ระหว�างขายอ อยสดกับอ อยไฟไหม  อําเภอภูสิงห� จังหวัดศรีสะเกษ 

The comparison of costs and returns of farmers grow sugar cane by 
sales of fresh sugar cane with sugar cane fire,  

Phusing district, Sisaket province 
 

วสันต& ลิ้นจ่ี1 และธิติยา คํานนท&2 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 136/13 ถนนสวนผัก แขวง ศาลาธรรมสพน& เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

หาวิทยาลัยกรุงเท 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและเปรียบเทียบต>นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> ของเกษตรกร อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรี
สะเกษ ปOการเพาะปลูก 2557 ขายปO 2558/2559 และปO 2559/2560 โดยใช>วิธีการสุCมตัวอยCางแบบ
เจาะจง จํานวน 40 ราย มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ>อย 60 ไรCตCอราย เก็บรวบรวมข>อมูลจากการสัมภาษณ&ตาม
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทน จากการขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> โดยใช>สถิติ 
คCาความถ่ี ร>อยละและคCาเฉลี่ย ใช>การวิเคราะห&ผลตอบแทน คือ อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน 

ผลการศึกษาพบวCา ใน 1 ปOการเพาะปลูก สามารถสCงขายอ>อยเข>าโรงงานได> 2 คร้ัง จึงพบวCา
ต>นทุนจากการปลูกอ>อยโรงงานในการขายอ>อยสด เทCากับ 21,517.23 บาทตCอไรC รายได> เทCากับ
37,925.50 บาทตCอไรC รายได>สุทธิ 16,408.27 บาทตCอไรC และต>นทุนจากการปลูกอ>อยโรงงานในการ
ขายอ>อยไฟไหม> เทCากับ 19,297.25 บาทตCอไรC รายได> เทCากับ 30,024 บาทตCอไรC กําไรสุทธิ 
10,726.75บาทตCอไรC สCวนการวิเคราะห&ผลตอบแทนจากการลงทุนพบวCาอัตราผลตอบแทนจากการ
ขายอ>อยสดสูงกวCาการขายอ>อยไฟไหม> โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ขายอ>อยสด 
เทCากับ 0.53% และขายอ>อยไฟไหม> เทCากับ 0.32%  
คําสําคัญ : ต>นทุน,รายได>,ผลตอบแทน,อ>อยสด,อ>อยไฟไหม> 
 

Abstract 
 The objectives of this study were generality and compare costs. And returns 
of an investment of grow sugar cane in factory between sales of fresh sugar cane 
with sugar cane fire of farmers. Phusing district Sisaket Province. Agriculture in 2014 
sales 2015/2016 and sales 2017/2018, by using purposive sampling of 40 farmers. 
Cultivation area cane 60 farm per person collect data from interviewing 
questionnaire. Analysis Cost and Return of an investment from sales fresh sugar cane 
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with fire cane . Using statistics frequency percent and average .Use analysis return of 
an investment is return on investment. 
 The results revealed in 1 year of cultivation can sales fresh sugar cane in 
factory 2 time . the results of test of hypothesis found cost grow sugar cane in 
factory sales fresh sugar cane as 21,517.23 bath per acres, income as 37,925.50 bath 
per acres net income 16,408.27 bath per acres . And cost grow sugar cane in factory 
sales sugar cane fire as 19,297.25 bath per acres income as 30,024 bath per acres net 
profit 10,726.75 bath per acres. The return analysis the results of test of hypothesis 
return rate by the sugar cane taller than sugar cane fire with a return on investment 
(ROI) as 0.50% and sugar cane fire sales as 0.28 % 
Keywords: Cost, Income, Return of an investment, fresh sugar cane, sugar cane fire 
 
บทนํา 

อ>อยถือได>วCาเปBนพืชอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญมากตCอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปO
การผลิต 2556/2557 ท่ีผCานมาผลิตอ>อยได>สูงถึง 103.67 ล>านตัน ผลิตเปBนนํ้าตาลได>ประมาณ 11.29 
ล>านตัน ในจํานวนน้ีใช>บริโภค ภายในประเทศ 2.5 ล>านตัน สCวนท่ีเหลือสCงออกไปจําหนCายยัง
ตCางประเทศ สร>างมูลคCารวมได>ประมาณ 180,000 ล>านบาท ซึ่งหากรวมรายได>จากการแปรรูปเปBน
อุตสาหกรรมตCอเน่ืองอ่ืนๆ ได>แกCการผลิตเอทานอล สุรา ซอส ซีอ๊ิว ผงชูรส อาหารสัตว& ไม>อัด 
กระดาษ ปุ¥ยอินทรีย& และเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ}าแล>ว อาจจะสามารถสร>างรายได>เพ่ิมอีกนับ แสนล>านบาท 
อุตสาหกรรมอ>อยและนํ้าตาลของไทย กCอให>เกิดการจ>างงานได>มากกวCา 1 ล>านคน จึงมีสCวนชCวย
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศได>อยCางเปBนรูปธรรม เพราะอุตสาหกรรมน้ีสามารถผลิตวัตถุดิบและ
แปรรูปเปBนนํ้าตาลได>โดยไมCต>องพ่ึงพาเทคโนโลยีของตCางประเทศมากนัก เงินรายได>สCวนใหญCจึง
หมุนเวียนอยูCในระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถนําเงินตราเข>าประเทศจากการสCงออกนํ้าตาลได>
มากกวCาปOละ 130,000 ล>านบาท และมีสCวนชCวยลดการนําเข>านํ้ามันดิบ จากนโยบายสCงเสริมการใช>เอ
ทานอลเปBนพลังงานทดแทนได>อีกปOละหลายหม่ืนล>านบาท คุณภาพชีวิตและความเปBนอยูCของท้ัง
ชาวไรCอ>อยและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข>องเร่ิมดีข้ึน และมี ความม่ันคงมากข้ึนตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบกับพืชเกษตรชนิดอ่ืนๆ ไมCวCาจะเปBนข>าว มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล&มนํ้ามัน นับได>
วCาอาชีพทําไรCอ>อยและโรงงานนํ้าตาลมีความเข>มแข็งและม่ันคงมากท่ีสุดอาชีพหน่ึง เพราะมี 
พระราชบัญญัติอ>อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ.2527 ชCวยดูแลอุตสาหกรรมอ>อยและนํ้าตาลของไทยอยCาง
เปBนระบบ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกอ>อยโรงงานไมCน>อยกวCา 5.4 ล>านไรC ให>ผลผลิตอ>อยประมาณ 49 
ล>านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 9.5 ตันตCอไรC ถึงแม>วCาไทยจะเปBนผู>สCงออกนํ้าตาลสูCตลาดโลก แตCความสามารถ
เชิงการแขCงขันกับประเทศคูCแขCงก็จัดวCาตํ่า ต>นทุนการผลิตนํ้าตาลคCอนข>างสูง เน่ืองจากปsจจัยข>อจํากัด
ได>แกC พ้ืนท่ีปลูกบางแหCงไมCเหมาะสม สภาพนํ้าฝนไมCแนCนอน และการระบาดของโรคและแมลง ทํา
ให>ผลผลิตอ>อยตCอไรCตํ่า ตลอดจนคCาจ>างแรงงานสูง ปsจจุบัน การปลูกอ>อยและผลิตนํ้าตาลของประเทศ
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ไทยมีสํานักงานอ>อยและนํ้าตาลไทย สมาคมชาวไรCอ>อย และสมาคมโรงงานนํ้าตาล ตลอดจนกรม
วิชาการเกษตร ทําหน>าท่ีดูแล วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสCงเสริม ทําให>การผลิตอ>อยและนํ้าตาล
ของประเทศไทยให>ก>าวหน>ามาโดยตลอด (ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการอ>อยและนํ้าตาลทราย) 

จังหวัดศรีสะเกษเปBนอีกจังหวัดหน่ึงท่ีมีเกษตรกรเลือกทําอาชีพปลูกอ>อย อ>อยยังถือได>วCาเปBน
พืชเศรษฐกิจเพราะเปBนพืชอุตสาหกรรมและยังสามารถนํามาเปBนพลังงานทดแทนได>อีกทางเลือกหน่ึง 
โดยพ้ืนท่ีปลูกอ>อยของจังหวัดศรีสะเกษ มีจํานวน 32,061 ไรC และในจังหวัดศรีษะเกษ ได>สCงอ>อยให>กับ 
บริษัท โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย& จํากัด (“BSF”) ซึ่งต้ังอยูC ณ เลขท่ี 237 หมูCท่ี 2 ตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย& มีกําลังการผลิตของเคร่ืองจักร 24,000 ตันอ>อยตCอวัน โดยชาวไรCอ>อย
รายยCอยเหลCาน้ี จะรวมกลุCมกันมาทําสัญญาสCงอ>อยให>โรงงานฯซึ่งเราเรียกวCา ระบบโควตา การสCงอ>อย
เข>าโรงงานน้ันจะมี 2 ประเภท คือ อ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> ซึ่งในแตCละปOท่ีสCงอ>อยเข>าโรงงานน้ันสCวน
ใหญCเปBนอ>อยไฟไหม> ดังน้ันแล>ว ผู>วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะหาคําตอบของต>นทุนและผลตอบแทนของ
เกษตรกรปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> ในอําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ 

 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาต>นทุนของเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> 
อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ   
  2. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> 
อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ต>นทุนของเกษตรกรปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> อําเภอภูสิงห& 
จังหวัดศรีสะเกษ แตกตCางกัน 
 2. ผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> อําเภอภู
สิงห& จังหวัดศรีสะเกษ แตกตCางกัน 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
 นราทิพย& ชุติวงศ& (2547 : 238-239) ได>ให>ความหมายของต>นทุนในทางเศรษฐศาสตร&คือการ
วิเคราะห&ต>นทุนในทางเศรษฐศาสตร&จะมีความแตกตCางจากการคิดต>นทุนในทางบัญชี หรือต>นทุน
ท่ัวไป กลCาวคือ ต>นทุนทางบัญชีน้ันจะสามารถวัดคCาใช>จCายท่ีเสียไปเปBนตัวเงินเพียงทางเดียวหรือเรียก
ได>วCาเปBนต>นทุนท่ีเห็นแจ>งชัด (Explicit Cost) แตCสําหรับต>นทุนทางเศรษฐศาสตร& (Economic Cost) 
น้ันจะรวมไปถึงคCาใช>จCายท่ีเสียไปท้ังท่ีสามารถวัดเปBนตัวเงินได> และวัดเปBนตัวเงินไมCได> น่ันก็คือต>นทุน
ท่ีเห็นแจ>งชัด (Explicit Cost) และต>นทุนท่ีไมCแจ>งชัด (Implicit Cost) ในทางเศรษฐศาสตร&น้ันจะ
เรียกต>นทุนท่ีมองไมCเห็นอีกอยCางหน่ึงวCา “ต>นทุนคCาเสียโอกาส” (OpportunityCost) และเปBนต>นทุน
อีกตัวหน่ึงท่ีต>องมีการประเมิน ดังน้ันจะเห็นได>วCาต>นทุนทางเศรษฐศาสตร&ประกอบด>วยต>นทุนแจ>งชัด
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กับต>นทุนไมCแจ>งชัดรวมกัน ต>นทุนทางบัญชีจะมีคCาน>อยกวCาต>นทุนทางเศรษฐศาสตร& และมีผลตCอไปให>
กําไรทางบัญชีมีคCาสูงกวCากําไรทางเศรษฐศาสตร& 
 รุCงนภา คงคา (2553) ศึกษาเร่ืองต>นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ>อยโรงงาน กรณีศึกษา 
อําเภอแมCทะ จังหวัดลําปาง พบวCา คCาใช>จCายในการปลูกอ>อย แบCงเปBนต>นทุนคงท่ีรวม เทCากับ40,000 
บาท ต>นทุนผันแปรรวม เทC ากับ 423,260 บาท และรายได>รวมจากการปลูกอ>อย เทC ากับ 
1,980,795.42 บาท ได>รับรายได>สุทธิจากการปลูกอ>อย คือ นํารายได>รวมจากการปลูกอ>อย หักกับ 
ต>นทุนคงท่ี และต>นทุนผันแปร รายได>สุทธิเทCากับ 1,517,535.42 บาท 
 ฤทธินันท& คงตระกูล (2553) สึกษาเร่ือง การวิเคราะห&ต>นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจใน
โรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมC โดยศึกษาและเก็บข>อมูลทางการเงินจากผู>ประกอบการ เปBน
โรงแรมท่ีได>รับการจดทะเบียนถูกต>องตามกฎหมาย มีรูปแบบคล>ายกระทCอม ช้ันเดียว ภายในแบCง
ออกเปBนห>องเตียงเด่ียวและเตียงคูC โดยห>องพักมีคCาใช>จCายในการลงทุนประมาณ 15 ล>านบาท เม่ือทํา
การวิเคราะห&ทําให>ทราบถึงตอบแทนของโครงการจัดต้ังธุรกิจโรงแรมในปsจจียตCางๆ ในการบริการ 
กําหนดอายุโครงการ 13 ปO ซึ่งได>ผลดังน้ี มูลคCาของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคCาเทCากับ 352,377.8 
บาท มีคCามากกวCา 0 อัตราผลตอบแทนตCอต>นทุน (B/C ratio) มีคCาเทCากับ 1.01 ซึ่งมากกวCา 1 ผล
การศึกษาจะเห็นวCา โครงการจัดต้ังธุรกิจโรงแรมเปBนโครงการท่ีคุ>มคCาการลงทุน 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ต้นทนุการปลกูอ้อย
โรงงาน 

-ต้นทนุอ้อยสด 

-ต้นทนุอ้อยไฟไหม้ 

รายได้จากการขายอ้อย
โรงงาน 

-รายได้ขายอ้อยสด 

-รายได้ขายอ้อยไฟไหม้ 

เปรียบเทียบต>นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีปลูกอ>อย
โรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับขายอ>อยไฟไหม>  

อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ข>อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ข>อมูลการศึกษาคร้ังน้ีมาจาก 2 แหลCงข>อมูล ได>แกC 
 1. ข>อมูลปฐมภูมิ ได>มาจากการสัมภาษณ&เกษตรกร เก่ียวกับรายละเอียดคCาใช>จCายในการลงทุน 
คCาใช>จCายการดําเนินงาน ตลอดจนข>อมูลรายได>จากการขายอ>อยโรงงาน ใช>วิธีสัมภาษณ&จากแบบสอบถาม  

2. ข>อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาค>นคว>า รวบรวมข>อมูลท่ีเก่ียวข>องกับการปลูกอ>อยโรงงาน
แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษาค>นคว>าท่ีเก่ียวข>องมีแหลCงมาจากท่ีตCางๆท้ังเอกสารทางวิชาการ 
และการค>นคว>าผCานทางระบบอินเทอร&เน็ต 

ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
ประชากรท่ีใช>ในการวิจัย คือ เกษตรกรท่ีทําสัญญาปลูกอ>อยโรงงานปO 2557 ในอําเภอภูสิงห& 

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 52 ราย กลุCมตัวอยCาง (Sample) ท่ีใช>ในการวิจัย คือ เกษตรกรท่ีปลูกอ>อย
โรงงานท่ีขายอ>อยสดและอ>อยไฟไหม> เลือกกลุCมตัวอยCางโดยวิธีการแบบเจาะจง( Purposive 
sampling )เพ่ือความสะดวก ได>ทําการเจาะจงกลุCมเกษตรกรท่ีขายอ>อยสด 20 ราย และเกษตรกรท่ี
ขายอ>อยไฟไหม> 20 ราย รวมกลุCมตัวอยCาง 40 ราย โดยท้ังหมด 40 ราย น้ันเปBนเกษตรท่ีทําไรCอ>อย
เฉลี่ยอยูC 60 ไรCตCอราย เคร่ืองมือท่ีผู>วิจัยใช>เก็บรวบรวมข>อมูล คือ แบบสัมภาษณ& โดยลงพ้ืนท่ีเองและ
ใช>วิธีการโทรศัพท&สัมภาษณ&เกษตรกร ซึ่งสามารถเก็บข>อมูลได>ครบท้ัง 40 ราย 
 สถิติที่ใช> 
 1. สถิติพ้ืนฐาน คือ คCาความถ่ี (Frequency) ร>อยละ (percentage) และคCาเฉลี่ย (Mean) 
 2. วิเคราะห&ต>นทุนจากการปลูกอ>อยโรงงานอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> โดยจําแนกต>นทุนออกเปBน 
2 ประเภท คือ ต>นทุนคงท่ีและต>นทุนผันแปร 
 3. วิเคราะห&รายได>จากการขายอ>อยสดและอ>อยไฟไหม> 
 4. วิเคราะห&ผลตอบแทนการลงทุนโดยทําการวิเคราะห&ดังน้ี 
  -อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment : ROI) จากการผลิตอ>อย
โรงงาน อ>อยสดและอ>อยไฟไหม> สามารถคํานวณได>โดยใช>สูตรดังน้ี  

อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน = 
กําไรสุทธิ 
เงินลงทุน X 100 

ผลการวิจัย 
 ข>อมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีขายอ>อยสดและอ>อยไฟไหม>สCวนใหญCเปBนเพศชาย มีอายุในชCวง 
41 – 50 ปO มากท่ีสุด มีการศึกษาอยูCในระดับประถมศึกษาปOที่ 4 มีระยะเวลาปลูกอ>อยโรงงาน 5 – 10 
ปO จํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใช>แรงงานในการผลิตอ>อยสดเข>าโรงงานมีคCาเฉลี่ย 2.56 ตCอราย สูง
กวCาแรงงานในครัวเรือนท่ีผลิตอ>อยไฟไหม>เข>าโรงงานมีคCาเฉลี่ย 2.50 ตCอราย สCวนใหญCท่ีดินท่ีใช>ในการ
ปลูกอ>อยปO 2557 เปBนท่ีดินเชCา คิดเปBนร>อยละ 57.50 รองลงมาเปBนท่ีดินตัวเองและท่ีดินเชCา คิดเปBน
ร>อยละ 42.50 และมีแหลCงเงินทุนสCวนตัว คิดเปBนร>อยละ 60.00 รองลงมาแหลCงเงินทุนจากเงินกู>ยืม
โรงงานนํ้าตาล คิดเปBนร>อยละ 32.50 และแหลCงเงินทุนจากกู>ยืม ธ.ก.ส. คิดเปBนร>อยละ 7.50 
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 ต>นทุนจากการปลูกอ>อยโรงงานในการขายอ>อยสด เทCากับ 21,517.23 บาทตCอไรC รายได> 
เทCากับ37,925.50 บาทตCอไรC รายได>สุทธิ 16,408.27 บาทตCอไรC และต>นทุนจากการปลูกอ>อยโรงงาน
ในการขายอ>อยไฟไหม> เทCากับ 19,297.25 บาทตCอไรC รายได> เทCากับ 30,024 บาทตCอไรC กําไรสุทธิ 
10,726.75บาทตCอไรC 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ต>นทุนในการปลูกอ>อยโรงงาน 
  พบวCาเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงานท่ีขายอ>อยสดและอ>อยไฟไหม>ให>โรงงานอําเภอภูสิงห& 
จังหวัดศรีสะเกษ กลุCมละ 20 คน รวมท้ังหมดมีจํานวน 40 ราย พบวCาการปลูกอ>อยโรงงานของ
เกษตรกรท้ังสองกลุCม ประกอบด>วย เงินลงทุนเร่ิมแรกในสินทรัพย&และอุปกรณ&การเกษตรท่ีใช>ในการ
ปลูกอ>อยโรงงาน ต>นทุนคงท่ีและต>นทุนผันแปร สําหรับเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงานโดยการขายอ>อย
สดมีสินทรัพย&รวมเทCากับ 1,275,300 บาท มีพ้ืนท่ีในการปลูกอ>อยโรงงานรวม 60 ไรC หรือคิดเฉลี่ยตCอ
ไรCเทCากับ 21,254.99 บาท มีต>นทุนคงท่ีท้ังหมดเปBนคCาเสื่อมราคาเทCากับ108,191 บาท ประกอบด>วย
คCาเสื่อมราคาสินทรัพย&ตCอไรC/ตCอปO จํานวน1,803.28 บาท มีต>นทุนผันแปรท่ีขายอ>อยสดแยกเปBนอ>อย
ท่ีขายปO 2555/2556มีต>นทุนผันแปรตCอปOเทCากับ 840,195บาท เฉลี่ยตCอไรCเทCากับ 13,823.23บาท 
และอ>อยท่ีขายปO 2557/2558มีต>นทุนผันแปรตCอปOเทCากับ456,825 บาท เฉลี่ยตCอไรCเทCากับ 7,694 
บาท สCวนต>นทุนผันแปรท่ีขายอ>อยไฟไหม>แยกเปBนอ>อยท่ีขายปO 2558/2559ต>นทุนผันแปรตCอปOเทCากับ 
779,655บาท หรือคิดเฉลี่ยตCอไรCเทCากับ 12,994.25 บาท สCวนอ>อยท่ีขายปO 2559/2560ต>นทุนผนัแปร
ตCอปOเทCากับ377,265 บาท หรือคิดเฉลี่ยตCอไรCเทCากับ 6,303 บาทแสดงให>เห็นวCาต>นทุนและคCาใช>จCาย
ในการปลูกอ>อยโรงงานโดยการขายอ>อยสดสูงกวCาการขายอ>อยไฟไหม>  
 2. รายได>จากการปลูกอ>อยโรงงาน 
  พบวCาเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงานท่ีขายอ>อยสดและอ>อยไฟไหม>ให>โรงงานนํ้าตาล อําเภอภู
สิงห& จังหวัดศรีสะเกษ การปลูกอ>อย 1 คร้ัง ตCอ 1 ไรC สามารถตัดอ>อยขายได> 2 คร้ัง ตCอ 2 ปO โดยจะมี
นํ้าหนักท่ีไมCเทCากันในการขายอ>อยโรงงานในแตCละคร้ังท้ังอ>อยสดและอ>อยไฟไหม> ท้ังน้ีข้ึนอยูCกับการ
ดูแลของเกษตรกร เกษตรกรมีรายได>จากการขายอ>อยสดตCอไรCตCอปO แยกเปBนอ>อยท่ีขายปO 2558/2559
มีรายได>ตCอไรCตCอปOเฉลี่ย จํานวน 6,021.72บาท และอ>อยท่ีขายปO 2559/2560มีรายได>ตCอไรCตCอปO เฉลี่ย 
จํานวน6,780.22 บาทสCวนรายได>จากการขายอ>อยไฟไหม>ตCอไรCตCอปOแยกเปBนอ>อยท่ีขายปO 2558/2559
มีรายได>ตCอไรCตCอปOเฉลี่ย จํานวน 3,069.47บาท สCวนอ>อยท่ีขายปO 2559/2560มีรายได>ตCอไรCตCอปOเฉลี่ย 
จํานวน 4,051.32 บาท สาเหตุที่ทําให>รายได>จากการขายอ>อยไฟไหม>ตํ่ากวCารายได>จากการขายอ>อยสด 
เน่ืองจากนํ้าหนักตCอไรCของอ>อยไฟไหม>น>อยกวCาอ>อยสด ราคาท่ีรับซื้อตCอตันก็น>อยกวCาอ>อยสด 
เน่ืองจากอ>อยไฟไหม>จะถูกหักคCาไฟไหม> ตันละ 20 บาท และเม่ือเปรียบเทียบรายได>อ>อยท่ีขาย ปO 
2558/2559และอ>อยท่ีขายปO 2559/2560จะเห็นได>วCาอ>อยท่ีขายปO 2559/2560สูงกวCาอ>อยท่ีขายปO 
2558/2559เน่ืองจากอ>อยท่ีขายปO 2559/2560จะไมCมีต>นทุนในการปลูก  
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 3. ผลตอบแทนจาจากเงินลงทุนของเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อย
ไฟไหม> อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ ดังตารางตCอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนจากการปลูกอ>อยโรงงาน เพ่ือขายให>
โรงงานนํ้าตาล ขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> ปO 2558/2559 
 

อัตราผลตอบแทน 
ขายอ อยสด อ อยไฟไหม  

อ อยท่ีขายปP 2556/2557 อ อยท่ีขายปP 2556/2557 

จากเงินลงทุน 
กําไรสุทธิ 

X 100 
กําไรสุทธิ 

X 100 
เงินลงทุน เงินลงทุน 

 6,021.72 
X 100 

3,069.47 
X 100 

 1,275,300 1,275,300 
 =0.47%  =0.24%  

 
ตารางท่ี 2 แสดงการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนจากการปลูกอ>อยโรงงาน เพ่ือขายให>
โรงงานนํ้าตาล ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> ปO 2559/2560 
 

อัตราผลตอบแทน 
ขายอ อยสด ขายอ อยไฟไหม  

อ อยท่ีขายปP 2557/2558 อ อยท่ีขายปP 2557/2558 

จากเงินลงทุน 
กําไรสุทธิ 

X 100 
กําไรสุทธิ 

X 100 
เงินลงทุน เงินลงทุน 

 6,780.22 
X 100 

4,051.32 
X 100 

 1,275,300 1,275,300 
 = 0.53%  = 0.32%  
 
 ท้ัง 2 ตารางสามารถสรุปได> ดังน้ี ผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกอ>อยโรงงานโดย
การขายอ>อยสดสูงกวCากับการขายอ>อยไฟไหม>มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน(Return On 
Investment : ROI) ในการขายอ>อยสดมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนแยกเปBนอ>อยท่ีขายปO 
2558/2559เทCากัน 0.47% สCวนอ>อยท่ีขายปO 2559/2560ให>ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเทCากับ 
0.53% ในขณะท่ีการขายอ>อยไฟไหม>มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนแยกเปBนอ>อยท่ีขายปO 
2558/2559เทCากัน 0.24% สCวนอ>อยท่ีขายปO 2559/2560ให>ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเทCากับ 
0.32% แสดงให>เห็นวCาอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนอ>อยท่ีขายปO 2559/2560 สูงกวCา อ>อยท่ีขายปO 
2558/2559 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1  ต>นทุนของเกษตรกรท่ีปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟไหม> 
อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ แตกตCางกัน ผลการวิจัยพบวCา ต>นทุนของเกษตรกรท่ีขายอ>อยสดสูง
กวCาเกษตรกรท่ีขายอ>อยไฟไหม>แตกตCางกันท่ี 2,219.98 บาทตCอไรC 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ>อยโรงงาน ระหวCางขายอ>อยสดกับอ>อยไฟ
ไหม> อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ แตกตCางกัน ผลการวิจัยพบวCา ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีขาย
อ>อยสดสูงกวCาเกษตรกรท่ีขายอ>อยไฟไหม>แตกตCางกันท่ี 5,681.52 บาทตCอไรC 
 
ข อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการดูแลตCออ>อยท่ีตัดขายในปOแรกอยCางสมํ่าเสมอ เพ่ือให>ได>นํ้าหนักอ>อยท่ีดีในการตัด
ขายในปOตCอไป 
 2. ทางโรงงานนํ้าตาล ควรมีนโยบายหรือสCงเสริมให>เกษตรกรขายอ>อยสดซึ่งจะได>นํ้าหนัก
ดีกวCา ราคาสูงกวCา มีกําไรสุทธิมากกวCา และยังทําให>ไมCเกิดมลพิษในอากาศ 
 ข>อเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตCอไป 
 การวิจัยคร้ังตCอไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ือง การได>รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและจากผลกําไร
ของโรงงานนํ้าตาล (ท่ีเกษตรชอบเรียกกันวCาเงินเพ่ิม)  
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ต นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชผักสวนครัวของเกษตรกร 
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

Cost and return on investment in growing vegetables crop farms of 
farmers at Plai Bang Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi 

 
ดวงกมล ชัยศรีษะ และปราณี เราย>าง 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือ 1)ศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชผัก
สวนครัว ของเกษตรกร ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2)วิเคราะห&โครงสร>าง
ต>นทุนและการลงทุนปลูกพืชผักสวนครัว ของเกษตรกร ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ใช>วิธีรวบรวมข>อมูลโดยการสัมภาษณ& การสังเกตการณ& ของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูก
พืชผักสวนครัวตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปBนเกษตรกรรายยCอยท่ีมีขนาด  
1 – 3 ไรC จํานวน 42 ราย โดยเลือกกลุCมตัวอยCางแบบเจาะจง โดยเก็บข>อมูลชCวงเวลาเพาะปลุก 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561  

ผลการศึกษา พบวCา มีต>นทุนเฉลี่ยรวม 2,917.62 บาทตCอไรC ให>รายได>เฉลี่ย 22,591.01 บาท
ตCอไรC มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 19,673.39 บาทตCอไรC อัตรากําไรสุทธิตCอต>นทุน 6.74 % อัตรากําไรตCอ
ยอดขาย 0.87 % อัตราจากผลตอบแทนตCอเงินลงทุน (ROI) 7.22 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย& 
(ROA) 13.01 % และมีจุดคุ>มทุนอยูCที่ 45.62 กิโลกรัม  
คําสําคัญ: ต>นทุนและผลตอบแทน,พืชผักสวนครัว  
 

Abstract 
 Purpose for 1)Study the cost and return of an investment in the investment 
of vegatable gardeig of famers.Plai bang sub-distict Bang kruai District Nonthaburi 
Province. 2)Analysis of cost structare and inverstment in vegeteble gardening of 
famers.Plai bang Sub-Distict Bang kruai District Nonthaburi Province.The study data 
collection by questionnaire.Ask farmers Plai bang Sub-Distict Bang kruai District 
Nonthaburi Province.Who are professionally growing vegetables.Which is a small 
scale farmer 1-3 farm number 42 cases by specific due to consider see also farmer. 
 The Study revealed that dicover have total average cost 2,917.62 baath per 
acres. Average income 22,591.01 bath per acres. Average net Profit 19,673.39 bath 
per acres. Net profit margin per cost 6.74% Profit margin per sales 0.87% Rate of 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
427 

 

return on investment (ROI) 7.22% Return on Assets (ROA) 13.01% Ance there is 
breakeven point at 45.62 kilokram 
Keywords: Cost and return, Homegrown vegetable 
 
บทนํา 

พืชผักสวนครัวมีความสําคัญตCอมนุษย&ในการใช>ชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบอาหาร มนุษย&มี
การริเร่ิมปลูกผักสวนครัวมาต้ังต้ังแตCรุCนสมัยกCอนโดยการหาพันธุ&พืชท่ีมีความจําเปBนในการใช>
ประกอบการทําอาหาร เพ่ือปลูกไว>ใช>ในครัวเรือนเพ่ือลดคCาใช>จCายในครัวเรือนและปลอดสารพิษ 
พืชผักสวนครัวมีหลากหลายชนิดและวิธีการปลูกท่ีแตกตCางกันมีทั้งกินใบกินต>นและกินผล ดังน้ันแตCละ
ครอบครัวจึงปลูกผักสวนครัวท่ีแตกตCางกันตามความจําเปBน และข้ึนอยูCกับสภาพดินฟ}าอากาศท่ี
เหมาะสมประเทศไทยมีสภาวะดิน ท่ี ไมC เหมือนกันมีภาคใต>ภาคเหนือและอีสานและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสCวนมากในแตCละพ้ืนท่ีจะเลือกพืชผักท่ีปลูกงCายได>ผลผลิตเยอะทนตCอสภาพ
อากาศมีการปลูกเปBนสวนขนาดเล็กอาจจะปลูกข>างร้ัวบ>านก็ได>เหมือนกัน สCวนความสําคัญทางด>าน
คุณคCาทางอาหารเปBนแหลCงอาหารท่ีสําคัญของมนุษย&ให>สิ่งตCางๆ ท่ีจําเปBนตCอรCางกายซึ่งอาหารสนิดอ่ืน
มีไมCเพียงพอหรือไมCมีพืชผักสวนครัวมีสCวนชCวยให>ระบบยCอยอาหารของรCางกายลดสภาพความเปBนกรด
โดยสาเหตุจากการยCอยอาหารประเภทเน้ือสัตว&เนยและอ่ืนๆเส>นใหญCของพืชผักสวนครัวชCวยให>ระบบ
ขับถCายเปBนไปอยCางปกติลดอาการเปBนโรคลําไส>และมะเร็งลําไส> ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล ลดความ
อ>วนพืชผักสวนครัวอุดมไปด>วยธาตุแคลเซียมธาตุผักสีเขียวและสีเหลืองให>วิตามินเอสี่สําหรับตัวตCางๆ
จะให>โปรตีนประเภทหัวเชCนมันฝร่ังมันเทศให>คาร&โบไฮเดรตสCวนสําคัญทางด>านเศรษฐกิจเพ่ือใช>
ประโยชน&ในด>านการบริโภคทางการอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธ&ซึ่งมีท้ังบริโภค
ภายในและสCงไปจําหนCายจึงทําให>พืชผักสวนครัวมีแนวโน>มท่ีจะเปBนตัวเลือกทางเศรษฐกิจในอนาคต
เพราะผักสวนครัวน้ันสามารถสร>างอาชีพให>กับเกษตรกรมากมายเพราะผักบางชนิดน้ันตCางประเทศไมC
สามารถโหลดได>อยCางเชCนบ>านเราเชCนขาดกระจายใบชะพลูนอกจากผักสวนครัวจะเปBนอาหารหลัก
ของคนไทยแล>วยังสร>างรายได>จากการสCงออกตCางประเทศได>เปBนอยCางมาก 

ฉะน้ันแล>วการท่ีปลูกพืชผักสวนครัวใช>ทั้งกินในครอบครัวและยังเปBนอาชีพเสริมของเกษตรกร
ตําบลปลายบางอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีตามธรรมชาติน้ันพืชผักสวนครัวสามารถปลูกได>ตลอด
เพราะมีนํ้าเพียงพอตลอดท้ังปOและในพ้ืนท่ีใกล>เคียงก็นิยมปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนกันแตCไมCทุก
ครัวเรือน เพราะการปลูกพืชผักสวนครัวก็ต>องประสบกับปsญหาในเร่ืองของศัตรูพืชเกิงหนอนกินใบ
หอยทากและแมลงท่ีทําให>ผักเสียหายจากการสอบถามพูดคุยก็ทําให>ทราบถึงปsญหาท่ีสCวนใหญCพบเจอ
หน่ึงปุ¥ยมีราคาท่ีคCอนข>างสูงสองเน่ืองจากมีวัชพืชเชCนหนอนหอยทากแมลงทําให>ต>องใช>ยาปรับวัชพืช
ในการปลุกผักบ>างซึ่งมีราคาสูง  

จากเหตุผลดังกลCาวล>วนแล>วแตCเปBนปsญหาท่ีสCงผลกระทบตCอการเพ่ิมข้ึนของต>นทุนในการ
ปลูกพืชผักสวนครัวท้ังสิ้นเพ่ือให>ได>ข>อเท็จจริงเก่ียวกับปsญหาตCางๆและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเทรดผู>วิจัยในฐานะท่ีเปBนสCวนหน่ึงท่ีได>ศึกษาการทําวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
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ต>นทุนและการตอบแทนของการปลูกพืชผักสวนครัวและวิเคราะห&โครงสร>างต>นทุนการปลูกพืชผักสวน
ครัวของเกษตรกร เพ่ือเปBนข>อมูลสําหรับเกษตรกรในการลดต>นทุนท่ีไมCจําเปBนลงและหาแนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตหรือจัดสรรพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรท่ีให>ผลประโยชน&เพ่ิมข้ึนอันจะ
นําไปสูCคุณภาพชีวิตและความเปBนอยูCที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาต>นทุนและตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชผักสวนครัวของเกษตรกรตําบลปลาย
บาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือวิเคราะห&โครงสร>างต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกผักสวนครัวของเกษตรกร
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีสามเพ่ือให>สามารถนําผลการวิเคราะห&ต>นทุนและ
ผลตอบแทนมาลดต>นทุนและกําหนดราคาขาย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
 ต>นทุนมีความหมายกับฝ�ายบริหารเปBนอยCางย่ิงในการตัดสินใจเก่ียวกับการผลิตหรือการซื้อ
สินค>า การกําหนดราคาขาย การยกเลิกผลิตภัณฑ& การเลือกกรรมวิธีการผลิตและประเภทสินค>าดังน้ัน
ข>อมูลเก่ียวกับต>นทุนสินค>าจะต>องแสดงต>นทุนอยCางละเอียด จึงจะสามารถชCวยผู>บริหารให>สามารถ
วิเคราะห&ทางเลือกตCางๆ ตัวอยCางถูกต>องและประสิทธิภาพสูงสุด 
ความหมายของต>นทุน 

ต>นทุนน้ันเปBนได>ทั้งสินทรัพย&คCาใช>จCายในกรณีท่ีเปBนสินทรัพย&จะเกิดข้ึนเม่ือกิจการจCายออกไป
เพ่ือให>ได>สินค>าและบริการมีไว>เพ่ือจําหนCายหรือมีไว>เพ่ือใช>งานเปBนต>นทุนท่ีใช>เลยเกิดประโยชน&ตCอไป
ในอนาคตตัดจCายต>นทุนในรูปแบบของคCาเสื่อมราคาของสินทรัพย&โดยจะนําไปแสดงไว>ในงบดุลกรณีท่ี
เปBนคCาใช>จCายจะเปBนต>นทุนของสินค>าหรือบริการท่ีกิจการจCายออกไปเพ่ือให>เกิดรายได>ข้ึนมาและเม่ือ
ใช>หมดน้ันจะหมดประโยชน&ทันทีไมCกCอให>เกิดรายได>อีกตCอไป 
หลักการแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน 

สิ่งท่ีผู>ลงทุนมุCงหวังจะได>จากการลงทุนไมCวCาจะเปBนการลงทุนธุรกิจในหลักทรัพย&หรือใน
อสังหาริมทรัพย&ก็คือผลตอบแทนในอัตราตอบแทนจากการลงทุนน้ันซึ่งคําวCาอัตราตอบแทนน้ีมี
ความหมายกว>างขวางอาจหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย&รวมอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนระยะยาวอัตราผลตอบแทนจากสCวนของผู>ถือหุ>นสามัญและอัตราผลตอบแทนท่ีกินความหมาย
แคบลงไปคืออัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนเฉพาะโครงการซึ่งแตCละอยCางจะมีการวัดท่ีแตกตCาง
กันไปและการใช>ประโยชน&ที่แตกตCางกันไปท้ังน้ีขึ้นอยูCกับวัตถุประสงค&ของการวิเคราะห&เปBนสิ่งสําคัญ 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน(ROI)เปBนเกณฑ&ในการวัดการปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญมาก
เกณฑ&ในการวัดมีการปฏิบัติงานมีหลายอยCาง เชCนวัดจากในยอดขายเลยไมCต>องไปหรือวัดจากผลท่ีได>
แตCละอยCางได>เปBนเกณฑ&วัดท่ีสมบูรณ& ถ>ายอดขายเพ่ิมแสดงวCาตามปฏิบัติหน>าท่ีทําได>ดี แตCการเพ่ิม
ยอดของยอดขายอาจเปBนผลให>เสียคCาใช>จCายสูง เชCน เสียสCวนลดสูง หรือเกิดจากการลดราคาเกณฑ&
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การวัดท่ีดีควรรักษากําไรซึ่งเปBนปsญหาอีกมากหรือน>อยเปรียบเทียบจากอะไรทางหน่ึงท่ีทําให>เราทราบ
ถึงภาวะในการหากําไรของบริษัทก็คือการเปรียบเทียบกําไรท่ีหามาได>กับขนาดของเงินท่ีลงทุนดังน้ัน
การวัดท่ีการปฏิบัติงานของธุรกิจในกําไรสุทธิตCอเงินลงทุนในสินทรัพย&ที่กCอให>เกิดรายได>จากวิธีใช>ได>ไป
ใช>กันอยCางกว>างขวางดังน้ันอัตราผลตอบแทนจึงใช>ประโยชน&ในการประเมินผลการดําเนินงานวCา
ผลตอบแทนท่ีได>วCาเปBนไปตามเป}าหมายท่ีต>องการท้ังหลายสูตรในการคํานวณอัตราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนมีดังน้ี  

 
 
 
เงินลงทุนในท่ีน้ีมีได>หลายความหมายสําหรับผลตอบแทนจึงข้ึนอยูCกับจุดมุCงหมายในการวัด

เปBนต>นวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย&รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวหน้ีสินระยะยาว + สCวน
ของผู>ถือหุ>นหรือผลตอบแทนจากสCวนของผู>ถือหุ>นเปBนต>น 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย&รวมในโหมดของการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ฝ�ายบริหารเรียกอีกช่ือหน่ึงวCาอัตราความสามารถในการหากําไรเปBนการวัดใช>ประโยชน&จากสินทรัพย&
ท่ีมีอยูCวCาใช>ได>คุ>มมากน>อยเพียงใดซึ่งคํานวณจากสูตรดังน้ี  

 
 
 
การวิเคราะห&พฤติกรรมต>นทุนเปBนการวิเคราะห&ผลท่ีต>นทุนตอบสนองการทําการผลิตใน

ระดับตCางๆเน่ืองจากต>นทุนตCอหนCวยจะมีการแปรผันไปได>เม่ือปริมาณแก�สเปลี่ยนแปลงเพราะต>นทุน
บางสCวนเปBนต>น ทุนคงท่ีท่ีไมCวCาปริมาณการผลิตจะมากหรือน>อยเพียงใดทําให>ต>นทุนตCอหนCวย
เปลี่ยนแปลงไปในท่ีน้ีจะพิจารณาต>นทุนผันแปรต>นทุนก่ึงคงท่ี 

1. ต>นทุนผันแปรหมายถึงต>นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงโดยตรงหรือเกือบโดยตรงกับระดับการผลิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในกิจการท่ีคCะบันทึกแตCจะได>แกCวัตถุดิบทางตรงคCะแตCทางตรงเพราะปริมาณการใช>
และตามปริมาณการผลิตและแนCนอน 

2. ต>นทุนคงท่ี หมายถึงต>นทุนท่ีไมCมีการเลCนตามยอดผลิตโดยตรงไมCวCาปริมาณการผลิตจะ
มากหรือน>อย 

3. ต>นทุนก่ึงคงท่ีคือต>นทุนคงท่ีน้ันแม>จะไมCเปBนไปตามปริมาณการผลิตแตCก็เพียงใดแบบน้ัน
ชCวยเพชรชCวงหน่ึงเทCาน้ันถ>ากิจการต>องเพ่ิมกําลังการผลิตมากข้ึนต>องเข>าโรงงานเพ่ิมโดยท่ีปริมาณการ
ผลิตท่ีสองได>มากนักทําให>ต>นทุนตCอหนCวยเพ่ิมข้ึนได> 

4. ต>นทุนรวมหมายถึงต>นทุนต>นทุนคงท่ีเปBนต>นทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริง(ไพบูลย& สุขเจริญ 
2548) การวิเคราะห&ต>นทุน ต>นทุน ปริมาณและกําไรหมายถึงการวิเคราะห&ความสัมพันธ&ของต>นทุน
ปริมาณและการดําเนินงานเพราะมีประโยชน& ในแงCของการนําท่ีได>มาใช>ในผลการดําเนินงานสิ้นทุกข&
ของการจําหนCายในแตCละการกําหนดจํานวนการจําหนCายเพ่ือให>ได>กําไรตามท่ีต>องการสิ่งเราน้ีผู>

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน  =  กําไรสุทธิ x 100 
       สินทรัพย&รวม 

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย&รวม (ROI)  =  กําไรสุทธิ x 100 
                  สินทรัพย&รวม 
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วิเคราะห&จะต>องพิจารณาความสําคัญของต>นทุนท่ีผันแปรตามยอดขายต>นทุนคงท่ีซึ่งแปรเปลี่ยนตาม
ยอดขายรวมและกําไรวCานะคงทนหรือการท่ีต>องขายเพ่ือให>ยอดขายและครอบคลุมท้ังต>นทุน 1000 
แปลท่ีเกิดข้ึนทุกๆนาทีคCะและดูด>วยปริมาณมากพอดีกําไรท่ีเกิดรวมกันแล>ว = ต>นทุนคงท่ีท้ังหมดจึง
ทําให>การสCงตัวไมCกลับหรือกําไรการกําหนดจุดคุ>มทุนสามารถคํานวณได>จากสูตรดังน้ี  

 
 

 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 

พรพรรณไชย ชุมพล (2556) ได>ศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร&มเพาะเห็ดนางฟ}าใน
จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจปาล&มเพราะเหตุนางฟ}าโดย
เปรียบเทียบต>นทุนและผลตอบแทนในจํานวน 40,000 ก>อนการศึกษาวิจัยใช>วิธีเก็บรวบรวมข>อมูล
จากสัมภาษณ&ผู>ประกอบการเพราะเห็ดนางฟ}าในจังหวัดลําปางจํานวน 3 ราย ศึกษาข>อมูลเอกสาร
วิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องเพ่ือให>ได>ข>อมูลต>นทุนการผลิตและรายได>สําหรับการวิเคราะห& 
ผลตอบแทนใช>วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลปsจจุบันสุทธิ และวิธีตอบแทนท่ีแท>จริง ผลการศึกษาพบวCา
การลงทุนมีต>นทุนผลิตรวม 1,144,650 บาท รายได>รวม 2,362,563 บาทระยะเวลาคืนทุน 1 ปO 7 
เดือน 3 วัน มูลคCาปsจจุบันสุทธิ 585,058.89 บาทอัตราผลตอบแทนท่ีแท>จริงร>อยละ 57.88ถือวCาเปBน
ท่ียอมรับได> 

ธนกร โชคศิริวัชร (2554) ได>ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบต>นทุนและผลตอบแทนในการผลิต
ผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช>สารเคมี พบวCา มีสัดสCวนต>นทุนคCาแรงงานสูงสุด ท้ังน้ีกCอนได>มี
การปรับตัวหรือพยายามจะลดต>นทุนของตนเองด>วยการให>เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และการ
ใสCปุ¥ยเคมีหรือสารเคมีหรือใช>เทCาท่ีจําเปBนและใช>ปุ¥ยอินทรีย&สารอินทรีทดแทน ซึ่งนอกจากลดต>นทุน
แล>วยังปลอดภัยตCอตนเองและผู>บริโภคอีกด>วย 

สุขใจ ตอนปsญญา 2554 ได>ศึกษาเร่ืองต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข>าวของ
เกษตรกร หมูC 5 ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวCาซึ่งได>ทําการศึกษาเร่ืองต>นทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนปลูกข>าวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูC 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
พบวCา เกษตรกรมีพ้ืนท่ี ในการเพาะปลูกน>อยกวCา 50 ไรCมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) 
เทCากับร>อยละ 73.77 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการลงทุนปลูกข>าวของเกษตรกรรายยCอย ในผลผลิตตCอไรC
ตํ่า ในขณะท่ีต>นทุนในการผลิตสูงข้ึนจึงทําให>กําไรสุทธิเปBนท่ียอมรับได> แตCมีกําไรสุทธิตCอไรCตํ่า 

 

ปริมาณการขาย ณ จุดคุ>มทุน  =          ต>นทุนรวมคงที 
                              ราคาตCอหนCวย-ต>นทุนผันแปรตCอ
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
  
  
 
    
 
    
 
 
      
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การเก็บรวบรวมข อมูล 
 เคร่ืองมือพิเศษในการวิจัยมีดังน้ีหน่ึงแบบสอบถามข>อมูลเก่ียวกับการลงทุนประภัสสรครัว
ของเกษตรกรอะไรบ>างอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวจํานวน 12 
ครัวเรือนโดยมีลักษณะเปBนแบบตรวจสอบรายการสอบถามข>อมูลเก่ียวกับเพศอายุศึกษาระดับ
การศึกษาแหลCงเงินทุนภาระหน้ีสินวิธีการเพาะปลูกและแบบปลายเป�ดสอบถามเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการ
ปลูกผักสวนครัวจํานวนพลังงานท่ีใช>ในกับลูกพืชผักสวนครัวต>นทุนตCอการใช>จCายการลงทุนใน
สินทรัพย&เคร่ืองมือและอุปกรณ&การเกษตรและรายได>จากการจําหนCายสCวนครัวการสร>างเคร่ืองมือท่ีใช>
ในการวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารตําราสืบค>นข>อมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องกับการศึกษา
ต>นทุนและผลตอบแทนเพ่ือสร>างและพัฒนาแบบสอบถามข้ึนโดยแบCงเปBน3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 
ตอนท่ี 2 สอบถามข>อมูลเก่ียวกับการปลูกพืชผักสวนครัวของเกษตรกร 
ตอนท่ี 3 สอบถามข>อมูลเก่ียวกับต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกผักสวนครัว 

2. นํารCางแบบสอบถามเสนออาจารย&ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําปรึกษาและตรวจสอบข>อคําถาม
เพ่ือให>ได>แบบสอบถามแบบสัมภาษณ&ที่ถูกต>องเหมาะสม 

3. นําเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล>วนําเสนอกับไซด&กลางกCอนนําไปใช>เก็บรวบรวมข>อมูล 
การเก็บรวบรวมข>อมูล 

ต>นทุนตามสัดสCวนประกอบของผลิตภัณฑ& 
1.คCาวัตถุดิบ 
2.คCาแรงงาน 
3.คCาใช>จCายในการผลิต 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
รายได>หัก ต>นทุนขาย 
กําไรข้ันต>น 
หักคCาใช>จCายในการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 

 

ต>นทุน 

 

ผลตอบแทน 
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การเก็บรวบรวมข>อมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
1. นําแบบสอบถามท่ีสร>างเสร็จสมบูรณ&แล>วนําไปเก็บข>อมูลจากกลุCมตัวอยCางได>แกCเกษตรกร

ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว โดยผู>ศึกษา
เลือกสอบถามเกษตรกรรายยCอยท่ีมีขนาด 1-3 ไรC จํานวน 12 คน  

2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได>มาทําการวิเคราะห&ข>อมูล 
วิธีการวิเคราะห�ข อมูล 
ผู>วิจัยดําเนินการวิเคราะห&ข>อมูลดังน้ี 
1 .การวิเคราะห&ข>อมูลเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข>อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ&แปลงข>อมูลลงรหัสและทําการประมวลผล 
 2. การวิเคราะห&ข>อมูลเชิงปริมาณใช>ในการวิเคราะห&เน้ือหาประกอบด>วย 4 ข้ันตอนได>แกCการ
ตีความข>อมูล(Interpretation) การเปรียบเทียบข>อมูล( Constant comparison) การสังเคราะห&
ข>อมูล (Data synthesis) และการสรุปผล (Generalization) 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห&ข>อมูลสรุปผลการศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชผัก
สวนครัวของเกษตรกร ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

สถานภาพและข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวCาผู>ตอบแบบสอบถามเปBนเพศหญิงคิดเปBนร>อยละ 58.33 และเปBนเพศ

ชายคิดเปBนร>อยละ41.67 สCวนใหญC มีอายุ 41 - 50 ปO คิดเปBนร>อยละ 50.00 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 คิดเปBนร>อยละ 33.33 มีแหลCงเงินทุนจากเงินทุนสCวนตัวคิดเปBนร>อยละ 
66.67 และสCวนใหญCมีภาระหน้ีสินตํ่ากวCา 10,000 บาทคิดเปBนร>อยละ 50.00  

ข>อมูลเก่ียวกับการลงทุนปลูกพืชผักสวนครัว 
ต>นทุนรวมเฉลี่ยตCอไรC 
โครงสร>างต>นทุนคCาแรงงานในการปลูกพืชผักสวนครัวเฉลี่ยตCอไรC จากผลการวิจัยพบวCา 

คCาแรงงานเฉลี่ย 1,742.86 บาทตCอไรC ซึ่งประกอบด>วย 3 สCวนท่ีสําคัญได>แกC คCาแรงในการเก็บเก่ียว
ผลผลิตร>อยละ 47 คCาแรงงานในการเตรียมปลูกพืชผักสวนครัวร>อยละ 30 คCาแรงระหวCางการดูแล
ร>อยละ 23  

โครงสร>างต>นทุนคCาใช>จCายการผลิตเฉลี่ยตCอไรC จากผลการวิจัยพบวCา คCาใช>จCายการผลิตเฉลี่ย 
799.52 บาทตCอไรC ประกอบด>วย 5 สCวนท่ีสําคัญได>แกC คCาเชCาท่ีดินร>อยละ 57.18 คCาปุ¥ยร>อยละ 14.47 
คCานํ้ามันรถยนต&ร>อยละ 13.10 คCายาปรับศัตรูพืชร>อยละ 9.29 และคCานํ้าร>อยละ 5.96 

โครงสร>างต>นทุนคCาวัตถุดิบเฉลี่ยตCอไรC จากผลการวิจัยพบวCาคCาวัตถุดิบเฉลี่ย 375.24 บาทตCอ
ไรC ประกอบด>วย คCาเมล็ดพันธุ& 
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จากผลการวิจัยพบวCา การลงทุนสCวนตัวของเกษตรกรรายยCอยมีต>นทุนรวมเฉลี่ย 2,917.62 
บาทตCอไรC ประกอบด>วย คCาแรงงานเฉลี่ย 1,742.86 บาทตCอไรC ร>อยละ 80.43 คCาใช>จCายการผลิตเฉลี่ย 
799.52 บาทตCอไรC ร>อยละ 13.32 คCาวัตถุดิบเฉลี่ย 375.24 บาทตCอไรC ร>อยละ 6.25 

 ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชผักสวนครัว 
จากการศึกษาพบวCาการลงทุนปลูกผักสวนครัวของเกษตรกรรายยCอยให>ผลผลิตเฉลี่ย 

2,008.09 กิโลกรัมตCอไรC ให>รายได>เฉลี่ย 22,591.01 บาทตCอไรC มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 19,673.39 บาทตCอ
ไรC มีจุดคุ>มทุนอยูCท่ี 45.62 กิโลกรัม มีอัตรากําไรตCอต>นทุน 6.74% อัตรากําไรตCอยอดขาย 0.87% 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROA) 7.22% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย&(ROI) 13.01% 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายดังน้ี 

1.ต>นทุนการปลูกพืชผักสCวนครัวประกอบด>วย 3 สCวนท่ีสําคัญได>แกC ต>นทุนแรงงานร>อยละ 
80.43 คCาใช>จCายในการผลิตร>อยละ 13.32 และคCาวัตถุดิบร>อยละ 6.25 จะเห็นได>วCาในการลงทุนปลูก
พืชผักสวนครัวของเกษตรกรรายยCอย ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีสัดสCวนของ
ต>นทุนคCาแรงสูงสุด ซึ่งสอดคล>อง ธนกร โชคศิริวัชร (2554) ได>ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบต>นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช>สารเคมี พบวCา มีสัดสCวนต>นทุน
คCาแรงงานสูงสุด ท้ังน้ีกCอนได>มีการปรับตัวหรือพยายามจะลดต>นทุนของตนเองด>วยการให>เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนท่ี และการใสCปุ¥ยเคมีหรือสารเคมีหรือใช>เทCาท่ีจําเปBนและใช>ปุ¥ยอินทรีย&สารอินทรี
ทดแทน ซึ่งนอกจากลดต>นทุนแล>วยังปลอดภัยตCอตนเองและผู>บริโภคอีกด>วย อีกท้ังยังสอดคล>องกับ  

2.อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน(ROI) 13.01 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย&(ROA) 
7.22% จะเห็นได>วCาการลงทุนสCวนตัวของเกษตรกรรายยCอยตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ในขนาดพ้ืนท่ีการปลูก 1 – 3 ไรC ให>อัตราผลตอบแทนตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาของ สุขใจ ตอนปsญญา 2554 ได>ศึกษาเร่ืองต>นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข>าว
ของเกษตรกร หมูC 5 ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวCาซึ่งได>ทําการศึกษาเร่ืองต>นทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนปลูกข>าวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูC 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
พบวCา เกษตรกรมีพ้ืนท่ี ในการเพาะปลูกน>อยกวCา 50 ไรCมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) 
เทCากับร>อยละ 73.77 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการลงทุนปลูกข>าวของเกษตรกรรายยCอย ในผลผลิตตCอไรC
ตํ่า ในขณะท่ีต>นทุนในการผลิตสูงข้ึนจึงทําให>กําไรสุทธิเปBนท่ียอมรับได> แตCมีกําไรสุทธิตCอไรCตํ่าอีกท้ังยัง
สอดคล>องกับ พรพรรณ ไชยชุมพล 2556 การศึกษาต>นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร&มเพาะเห็ด
นางฟ}าในจังหวัดลําปาง พบวCา การลงทุนมีต>นทุนการผลิตรวม 1,144,650 บาทรายได>รวม 
2,362,563 บาทระยะเวลาคืนทุน 1ปO 7เดือน 3วัน มูลคCาปsจจุบันสุทธิ 585,058.89 บาทอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแท>จริงร>อยละ 57.88 ถือวCาเปBนท่ียอมรับได> 
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ข อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษามากกวCาเดิมเพ่ือให>ได>ข>อมูลท่ีเปBนจริงข้ึนหรือจะ
ขยายกลุCมประชากรตัวอยCางจากละแวกใกล>เคียงเปBนจังหวัดตCอไปเพ่ือให>ได>กําไรสุทธิที่แนCนอน 
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พฤติกรรมการออมเพื่อใช จ�ายในอนาคตของประชาชนท่ีอาศัยอยู�โครงการบ านเอ้ือ
อาทรวัดนครชื่นชุ�ม ต.กระทุ�มล ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

Saving behavior for spending in the future of people living in the low-
cost housing project, Nakhon Chuen Chum Temple, Krathumlom 

District, Sampran District, Nakhonpathom Province 
 

ดวงกมล ชัยศรีษะ, สุนิสา ภูCสงค& และธิติยา คํานนท&3 
1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

 
บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร่ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมปsจจัยท่ีมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมเพ่ือ
ใช>จCายในอนาคตของประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สาม
พราน จ.นครปฐม กลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ี ได>แกC ประชาชนท่ีอาศัยอยูCในโครงการบ>านเอ้ือ
อาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม จํานวน 2,583 คน โดยใช>วิธีการสุCม
ตัวอยCางแบบเจาะจงผู>ให>ข>อมูลหลัก (Key Informant) รวมท้ังสิ้น 40 คน สถิติท่ีใช>ในการวิจัย คือ 
ความถ่ี ร>อยละ คCาเฉลี่ย สCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติไคว&สแควร& (Chi-square) 
 ผลการศึกษาพบวCาประชาชนมีพฤติกรรมการออม 1)มีการเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตแบบ
เปBนคร้ังคราวทุก 3 เดือน 2) มีวิธีการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตโดยการฝากธนาคาร 3)มีปริมาณการ
ออมตCอปOน>อยกวCา 50,000 บาท 4) มีการออมมาแล>วตํ่ากวCา 2 ปO 5) มีวัตถุประสงค&ทางการออมเพ่ือ
ใช>จCายในอนาคตยามฉุกเฉิน ด>านปsจจัยท่ีมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมของประชาชนคือ 1) 
ระดับการศึกษา รายได>รวมตCอปO ,ระยะเวลาการออม , วิธีการออม ,ความถ่ีในการออม, วัตถุประสงค&
การออม 2) ภาระหน้ีสินของประชาชนมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมในเร่ือง ความถ่ีในการ
ออม ในทางตรงข>ามภาระหน้ีสินไมCมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมในเร่ือง วัตถุประสงค&การออม 
วิธีการออม ระยะเวลาการออม  
คําสําคัญ : พฤติกรรม,การออมเงิน 
 

Abstract 
 This study to examine research were saving behavior factors relationships 
saving behavior. To spend in the future of the people. People live in the Ua Arthorn 
Project in Nakhon Chuen Chum Temple Krathum Lom Sub-district Sam Phran District, 
Nakhon Pathom Province. This research sample were people live in the Ua Arthorn 
Project in Nakhon Chuen Chum Temple Krathum Lom Sub-district Sam Phran District, 
Nakhon Pathom Province total 1002 person. By random sampling trade terms main 
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contributor (Key Informant) total 60 person. The satisfaction in research is frequency, 
percent, average, standard deviation. And2Statistics2Chi-squard) 
   The results reveled that people which has saving behavior 1)  There are 
savings for future spending occasionally every 3 months. 2) Method economizing to 
use in the future by deposit bank. 3)  With annul saving of less than 50,000 baht 
4)Have savings for less than 2 years. 5) with the objective of saving for future use in 
an emergency. Factor which has relationship behavior people’s is 1) level education, 
Total income per year. Saving period Saving method, saving frequency, saving 
objectives. 2)  public debt There is a relationship in saving behavior in saving 
frequency in contrast, debt burden no relationship with behavior. Saving in the saving 
objectives, Saving method saving period. 
Keywords: Behavior, Saving money 
 
บทนํา 
 ในปsจจุบันท่ีสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยต>องเปลี่ยนแปลงไปตาม
พลวัตของยุคโลกาภิวัฒน&และระบบเศรษฐกิจโลกจนไมCอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตCอท้ังระบบ
กลไกเศรษฐกิจและกลไกทางสังคมได> “สังคมบริโภคนิยม” จึงคCอย ๆ เติบโตข้ึนทCามกลางระบบทุน
นิยม ระบบตลาดท่ีนับวันจะมีบทบาทมีอิทธิพลตCอคCานิยมอันเปBนตัวแปรสําคัญของการกําหนด
พฤติกรรมการบริโภค จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับปsจจัยอ่ืน ๆ ล>วนแตC
สCงผลให>พฤติกรรมการออมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป สังคมบริโภคนิยม ทําให>เกิดความอยาก และ
ทะเยอทะยานอยากหาเงินมาจับจCายใช>สอยเพ่ือตอบสนองตCอความต>องการของตน จนบางคร้ังอาจใช>
จCายโดยไมCได>คํานึงถึงความม่ันคงทางการเงินในอนาคตและผลกระทบท่ีอาจตามมาจากการใช>จCายเกิน
ตัว สังคมบริโภคนิยมทําให>คนละเลยตCอการออม ท้ังท่ีไมCวCาจะเปBนการนําเงินไปใช>เพ่ือวัตถุประสงค&ใด
จะต>องเร่ิมต>นด>วยการออม (วณิชยา ต�ะต>องใจ 2553 : 2-3) 
 การออม เปBนปsจจัยสําคัญตCอการขยายตัวทางเศรษฐกิจรากฐานและเปBนปsจจัยสําคัญในการ
กําหนดการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเปBนอยCางมาก เน่ืองจากเปBนการชCวยสนับสนุนการลงทุนของ
ประเทศและการจ>างงาน และสร>างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการออมในระดับสูงจะทําให>การลงทุนในระดับประเทศไมCจําเปBนต>อง
อาศัยเงินทุนจากตCางประเทศ (ประโยชน&การออม, 2557 ) 
 จากท่ีกลCาวมาแล>วข>างต>นจะเห็นวCาการออมเงินถือเปBนเร่ืองท่ีสําคัญเปBนอยCางมากเพราะจะ
ชCวยให>คุณภาพชีวิตของคนในประเทศมีความม่ันคงในระยะยาว แตCในขณะเดียวกัน หน้ีสินครัวเรือน
ต้ังแตCปO พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 ก็ปรับตัวสูงข้ึนอยCางตCอเน่ือง ดังน้ันหากครัวเรือนมีความระมัดระวัง
ในการจับจCายใช>สอยหลีกเลี่ยงการใช>จCายสินค>าฟุ�มเฟ¢อย และเพ่ิมระดับการออมด>วยก็จะชCวยให>สภาพ
ปsญหาหน้ีสินครัวเรือนถูกแก>ไข จึงกลCาวได>วCาการออมเงินมีความสําคัญเปBนอยCางย่ิงตCอการรักษา



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
437 

 

เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะการออมสCวนบุคคลท่ีสCงผลถึงความม่ันคงของ
ครัวเรือนและการออมภาคครัวเรือนก็สCงผลตCอเงินออม และเงินลงทุน และเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจระดับมหภาคด>วย 
 ผู>วิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูC โครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCมตําบลกระทุCมล>ม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเปBนแหลCงชุมชนอีกท่ีหน่ึงท่ีมีหลากหลายอาชีพ ต้ังแตCอาชีพ รับราชการ รับจ>าง ค>าขาย
และรับเหมาท่ัวไป ซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีแตกตCางกัน ผู>วิจัยจึงเล็งเห็นวCาหากศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีจะทําให>ได>ข>อมูล
ท่ีเปBนประโยชน&ตCอหนCวยงานหรือองค&กรภาครัฐนําไปเปBนแนวทางในการสCงเสริมและสนับสนุนการ
ออมให>แกCประชาชนในพ้ืนท่ีที่แหCงน้ีและพ้ืนท่ีที่มีลักษณะใกล>เคียงตCอไป 

 
วัตถุประสงค� 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม เพ่ือใช>จCายในอนาคตของประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>าน
เอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 2. เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสCงเสริมการออมของประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทร
วัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
 แนวคิดเก่ียวกับการออม 
 การออมหมายถึงปริมาณเงินท่ีต>องการเก็บสะสมไว> โดยมีการต้ังวัตถุประสงค&ลCวงหน>า มี
วิธีการท่ีหลากหลายตรงตามความต้ังใจ กําหนดระยะเวลาการเก็บสมํ่าเสมอ แนCนอนชัดเจนเพ่ือใช>
จCายในอนาคต 
 การออมเปBนปsจจัยเป}าหมาย ซึ่งบุคคลกําหนดไว>ในอนาคตได>บรรลุจุดประสงค& เชCน กําหนด
เป}าหมายวCาอีก 5 ปOข>างหน>าต>องมีบ>านเด่ียวพ้ืนท่ี 100 ตารางวา ราคา 10 ล>านบาท เปBนของตนเอง
ในอนาคตให>ได> เงินออมจึงเปBนปsจจัยสําคัญท่ีกําหนดให>เป}าหมายท่ีวางไว>เปBนจริงข้ึนมาได> นอกจากน้ี
เงินออมยังใช>สําหรับแก>ไขปsญหาความเดือดร>อนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน โดยคาดไมCถึงสิ่งจูงใจสําคัญ
ท่ีทําให>เกิดการออม คือ การมีเป}าหมาย โดยมากบุคคลจะมีเป}าหมายในชีวิต ซึ่งอาจจะแบCงออกได> 2 
ลักษณะ คือ 
 1. เป}าหมายเก่ียวกับการเงิน (financial goals) ซึ่งเปBนเป}าหมายท่ีเก่ียวกับการเงินของบุคคล
อันจะมีผลในฐานะการเงินของบุคคลเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เชCน มีความเปBนอยูCที่ดีขึ้น มีเงินซื้อบ>าน
เปBนของตนเอง มีเงินใช>อยCางเพียงพอเม่ือยามเกษียณอายุ ซึ่งเป}าหมายการเงินของบุคคลจะบรรลุผล
สําเร็จก็ต>องมีการวางแผนการเงินท่ีดี 



438 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 2. เป}าหมายท่ีไมCเก่ียวกับเงิน (non financial goals) บางคร้ังเงินก็ไมCใชCสิ่งท่ีบุคคลมุCงหวัง
เสมอไป ทัศนคติ ความนึกคิดเก่ียวข>องกับครอบครัว สังคม ศีลธรรมและศาสนา อาจมีคCาสําคัญ
มากกวCาเงินก็ได> เพราะบางคนถือวCาเงินไมCใชCสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต คนท่ีมีเงินอาจจะไมCใชCคนท่ีมี
ความสุขแตCสิ่งท่ีเขาต้ังเป}าหมายไว> คือ ต>องการให>ครอบครัวอยูCอยCางมีความสุข (สุขใจ นํ้าผุด,2543) 

พิกุล ปsญญา 2554 ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและปsจจัยท่ีมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ี
การตลาดบริษัทหลักทรัพย& โดยมีความมุCงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม ในการศึกษาคร้ังน้ีผู>วิจัย
มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาจํานวนเงินออมรูปแบบวัตถุประสงค&ในการออม และศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอ
การออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย& ผลการศึกษาพบวCาสCวนใหญCเจ>าหน>าท่ีการตลาด
ออมเงินน>อยกวCา 10,000 บาทตCอเดือน สCวนใหญCออมในสถาบันการเงินในรูปแบบผลิตภัณฑ&ทาง
การเงินตCางๆ และมีวัตถุประสงค&ในการออมเพ่ือเก็บไว>ใช>ในยามชราภาพหรือกิจเจ็บป�วยมากท่ีสุด ผล
การศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการออม พบวCาตัวแปรอิสระท่ีมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัท
หลักทรัพย&อยCางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี 5 ตัวแปรได>แกC สถานภาพสมรส หยCาร>าง ไมCแยกทาง มีผล
ตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดหลักทรัพย&ในทางบวก ระดับการศึกษามีผลตCอการออมของ
เจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย&ในทางบวก รายได>ตCอเดือนมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ี
การตลาด บริษัทหลักทรัพย& 
 กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและปsจจัยท่ีมีผลตCอการออม
ของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย&ในปO 2555 พบวCากลุCมตัวอยCางท่ีอายุ 26 - 30 ปOมีการออม
ตํ่ากวCา 5,000 บาท มากท่ีสุด เม่ืออายุน>อยระยะเวลาการทํางานน>อยจึงมีรายได>น>อย ทําให>มี
ความสามารถในการออมตํ่า และ กษวรรณ ขจรเสรี ท่ีพบวCานักศึกษาเรียนอยCางเดียวโดยไมCประกอบ
อาชีพอยCางอ่ืนมีการกู>ยืมเงินเรียนมีแหลCงรายรับมาจากบิดามารดาเปBนสCวนใหญC ซึ่งมีรายรับตCอเดือน
อยูCระหวCาง 3001 - 6,000 บาท นักศึกษามีเงินออมตํ่ากวCา 1,000 บาท และเหตุผลท่ีออมไว>เพ่ือการ
ฉุกเฉินท่ีมีระยะเวลาน>อยกวCา 1 ปO 
 
กรอบแนวคิด  
  พฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัด
นครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม เปBนงานวิจัยเชิงปริมาณ จากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง ผู>วิจัยได>กรอบแนวคิดดังน้ี 
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         ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม   
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
  การเลือกพ้ืนท่ีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู>วิจัยได>เลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง โดยเลือกประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการ
บ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม เพราะประชาชนมีความ
หลากหลายอาชีพ ผู>วิจัยจึงได>ทํางานวิจัยน้ีข้ึนมาเพ่ือเปBนการศึกษาพฤติกรรมการออม ปsจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมและแนวทางในการสCงเสริมการออมของประชาชน 

 ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
ประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.

นครปฐม จํานวน 2,583 คน ผู> วิจัยได>ศึกษาโดยเจาะจงผู>ให>ข>อมูลหลัก (Key Informant) เปBน
ประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม รวม
ท้ังสิ้น 40 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและปsจจัยท่ีมีผล

ตCอพฤติกรรมการออม เพ่ือใช>จCายในอนาคตของประชาชน โดยแบCงเปBน 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถามเปBนคําถามปลายป�ด

จํานวน 8 ข>อ ได>แกC เพศ อายุ สถานภาพ คCาใช>จCายสCวนตัวตCอเดือน ระดับการศึกษา รายได>รวมตCอปO 
จํานวนคนในอุปการะ  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของผู>ตอบ
แบบสอบถามเปBนคําถามปลายป�ด จํานวน 6 ข>อ ได>แกC ปริมาณในการออมตCอปOเพ่ือใช>จCายในอนาคต 
วัตถุประสงค&ตCอการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต วิธีการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต ระยะเวลาในการออม
เพ่ือใช>จCายในอนาคต ความถ่ีในการเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต 

ข อมูลท่ัวไป 
1.เพศ  
2.อายุ  
3.สถานภาพ  
4.คCาใช>จCายสCวนตัวตCอเดือน  
5.ระดับการศึกษา  
6.รายได>รวมตCอปO  
7.จํานวนคนในอุปการะ 

พฤติกรรมการออม 
เพื่อใช จ�ายในอนาคต 

1.ปริมาณในการออมตCอปOเพ่ือใช>จCายในอนาคต 
2.วัตถุประสงค&ตCอการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต 
3.วิธีการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต 
4.ระยะเวลาในการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต 
5.ความถ่ีในการเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต 
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 ตอนท่ี 3 ข>อเสนอแนะเพ่ือเสริมให>เกิดพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของผู>ตอบ
แบบสอบถามเปBนคําถามปลายเป�ด 

สถิติที่ใช>ในการวิเคราะห&ข>อมูล 
  ผู> วิจัยเลือกใช>สถิติในการวิเคราะห&เพ่ือให>สอดคล>องกับลักษณะของข>อมูล และตอบ
วัตถุประสงค& โดยใช>คCาความถ่ี ร>อยละ สถิติ ไคว&สแควร& (Chi-square) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคัญ .05 
 
ผลการวิจัย 
  ผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 61.50 และเปBนเพศชาย คิดเปBน
ร>อยละ 39.50 มีอายุระหวCาง 31-40 ปOมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ42.00 รองลงมามีอายุน>อยกวCา 31 ปO 
คิดเปBนร>อยละ 32.00 และมีอายุระหวCาง 41-50 ปO และ มีอายุ 51 ปOข้ึนไป คิดเปBนร>อยละ 7.00 
ตามลําดับ มีสถานภาพสมรส มากท่ีสุดคิดเปBนร>อยละ 66.50 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปBนร>อย
ละ29.50 และน>อยท่ีสุดมีสถานะหยCาและเปBนหม>ายคิดเปBนร>อยละ 4.50 มีคCาใช>จCายสCวนตัวตCอเดือน
น>อยกวCา 10,000 บาท มากท่ีสุดคิดเปBนร>อยละ 45.00 รองลงมามีคCาใช>จCายสCวนตัวตCอเดือน 10,000-
15,000 บาทคิดเปBนร>อยละ 39.00 และน>อยท่ีสุดมีคCาใช>จCายสCวนตัวตCอเดือน 15,001-20,000 บาท 
และมากกวCา 20,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 
53.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปBนร>อยละ 27.50 รองลงมาจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปBนร>อยละ 13.00 และน>อยท่ีสุดจบการศึกษาระดับสูงกวCาปริญญาตรีคิดเปBนร>อยละ 
6.50 มีรายได>ตCอปOน>อยกวCา 200,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 61.50 รองลงมามีรายได>ตCอปO 
200,000 - 300,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 24.50 และน>อยท่ีสุดมีรายได> 300,001 – 400,000 บาท 
คิดเปBนร>อยละ 7 มีจํานวนคนในอุปการะ1 – 2 คน มากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 62.50 รองลงมาไมCมีคน
ในอุปการะ คิดเปBนร>อยละ 20.00 และน>อยท่ีสุดมีจํานวนคนในอุปการะต้ังแตC 5 คนข้ึนไป คิดเปBน 
ร>อยละ 17.50 ผู>ตอบแบบสอบถามมีหน้ีสินคิดเปBนร>อยละ68.00 และไมCมีหน้ีสินคิดเปBนร>อยละ 32.00 
  การวิเคราะห&พฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของผู>ตอบแบบสอบถามผู>ตอบ
แบบสอบถามสCวนใหญCมีปริมาณการออมตCอปOน>อยกวCา 50,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 81.50 
รองลงมามีปริมาณการออมตCอปO 50,000 – 100,000 บาทคิดเปBนร>อยละ 18.00 มีวัตถุประสงค&
ทางการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตเพ่ือยามฉุกเฉินมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 57.00 รองลงมามี
วัตถุประสงค&ของการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตเพ่ือการศึกษา เชCน ตัวเอง , คนในอุปการะ คิดเปBนร>อย
ละ 27.50 เพ่ือประกอบอาชีพ คิดเปBนร>อยละ 10.00 และน>อยท่ีสุดมีวัตถุประสงค&ทางการออมเพ่ือใช>
จCายในอนาคตเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย&และซื้อสังหาริมทรัพย& คิดเปBนร>อยละ 6.00 มีวิธีการออมเพ่ือใช>
จCายในอนาคต โดยการฝากธนาคารมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 62.00 รองลงมามีการออมเพ่ือใช>จCายใน
อนาคต โดยออมเปBนเงินสด คิดเปBนร>อยละ 20.50 ออมโดยซื้อประกันชีวิต คิดเปBนร>อยละ 10.50 และ
น>อยท่ีสุดมีการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต โดยการซื้อสังหาริมทรัพย&และอสังหาริมทรัพย& คิดเปBนร>อย
ละ3.50 มีการออมมาแล>วตํ่ากวCา 3 ปOมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 62.00 รองลงมามีการออมมาแล>ว 3-6 
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ปO คิดเปBนร>อยละ 27.50 และน>อยท่ีสุดมีการออมมาแล>ว 7-10 ปO คิดเปBนร>อยละ 10.50 มีความถ่ีใน
การเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตแบบเปBนคร้ังคราว (ทุก 6 เดือน) มากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 33.00 
รองลงมามีความถ่ีในการเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตแบบสมํ่าเสมอ (ทุกเดือน) คิดเปBนร>อยละ 
26.00 คCอนข>างบCอย (ทุก 3 เดือน) คิดเปBนร>อยละ 22.00 และน>อยท่ีสุดมีความถ่ีในการเก็บออมเพ่ือ
ใช>จCายในอนาคตแบบนาน ๆ คร้ัง (1-2 ปO) คิดเปBนร>อยละ 19.00 
  การวิเคราะห&ปsจจัยท่ีมีความสัมพันธ&ตCอพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  สมมติฐานท่ี 1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต
ของประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  เม่ือทดสอบคCา X2 พบวCา ปริมาณการออมตCอปO วัตถุประสงค&การออม วิธีการออม ระยะเวลา
การออมความถ่ีในการออม ของประชาชน ไมCมีความสัมพันธ&กับระดับการศึกษา 
  สมมติฐานท่ี 2 รายได>มีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  เม่ือทดสอบคCา X2 พบวCา ปริมาณการออมตCอปO วัตถุประสงค&การออม วิธีการออม ระยะเวลา
การออม ความถ่ีในการออม ของประชาชนไมCมีความสัมพันธ&กับรายได>รวมตCอปO 
  สมมติฐานท่ี 3 จํานวนคนในอุปการะมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายใน
อนาคตของประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.
นครปฐม 
  เม่ือทดสอบคCา X2 พบวCา ปริมาณการออมตCอปO วัตถุประสงค&การออม วิธีการออม ระยะเวลา
การออม ความถ่ีในการออม ของประชาชนไมCมีความสัมพันธ&กับจํานวนคนในอุปการะ 
  สมมติฐานท่ี 4 ภาระหน้ีสินมีความสัมพันธ&กับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  เม่ือทดสอบคCา X2 พบวCา ปริมาณการออมตCอปO วัตถุประสงค&การออม วิธีการออม ความถ่ีใน
การออม ของประชาชน ไมCมีความสัมพันธ&กับวัตถุประสงค&การออม  

เม่ือทดสอบคCา X2 พบวCา วัตถุประสงค&การออมของประชาชนมีความสัมพันธ&กับภาระหน้ีสิน
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลCาวคือ ประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค&การออมตํ่ากวCาประชาชน
ท่ีไมCมีวัตถุประสงค&การออม 

ข>อเสนอแนะเพ่ือสCงเสริมให>เกิดพฤติกรรมการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตของประชาชนท่ีอาศัย
อยูCโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

การสร>างนิสัยการออม ต>องเร่ิมต้ังแตCวัยเด็ก โดยเน>นให>เข>าใจถึงการออมและการบริหาร
การเงินสCวนบุคคล เปBนการสร>างนิสัยการใช>จCายเงินอยCางมีเหตุผล การวางแผนการเงินของประชาชน 
มีความสําคัญมาก เพ่ือให>เกิดประสิทธิผลท่ีได>ต้ังเป}าหมายไว>  
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ปริมาณการออมตCอปOเพ่ือใช>จCายในอนาคต ผลการศึกษาพบวCาสCวนใหญCมีปริมาณการออม
ตCอปOน>อยกวCา 50,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 81.50 เม่ือเทียบกับรายได>ตCอปOแล>วพบวCา ผู>ตอบ
แบบสอบถาม สCวนใหญCมีรายได>ตCอปOน>อยกวCา 200,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบระหวCางการออมกับ
รายได> คิดเปBนร>อยละ 25 ของรายได>ตCอปO ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบเปBนสัดสCวนท่ีคCอนข>างปานกลางถึงน>อย 
สอดคล>องกับผลงานวิจัยของ จารุณี บุญยะพงศ&ไชย (2545 : 32) เร่ือง พฤติกรรมการออมเพ่ือซื้อท่ี
อยูCอาศัยระดับราคาปานกลางท่ีวCาคนไทยท้ังประเทศพอจะมีเงินออมในรูปแบบตCาง ๆ ประมาณร>อย
ละ 19.53 ของรายได>ทั้งหมด 
 2. วัตถุประสงค&ตCอการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต ผลการศึกษา พบวCาผู>ตอบแบบสอบถาม  
สCวนใหญCมีวัตถุประสงค&การออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตเพ่ือยามฉุกเฉิน คิดเปBนร>อยละ 57.00 กฤตภาส 
เลิศสงคราม (2555) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและปsจจัยท่ีมีผลตCอการออมของพนักงานบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย&ในปO 2555 พบวCากลุCมตัวอยCางท่ีอายุ 26 - 30 ปOมีการออมตํ่ากวCา 5,000 บาท 
มากท่ีสุด เม่ืออายุน>อยระยะเวลาการทํางานน>อยจึงมีรายได>น>อย ทําให>มีความสามารถในการออมตํ่า 
และ กษวรรณ ขจรเสรี ท่ีพบวCานักศึกษาเรียนอยCางเดียวโดยไมCประกอบอาชีพอยCางอ่ืนมีการกู>ยืมเงิน
เรียนมีแหลCงรายรับมาจากบิดามารดาเปBนสCวนใหญC ซึ่งมีรายรับตCอเดือนอยูCระหวCาง 3001 - 6,000 บาท 
นักศึกษามีเงินออมตํ่ากวCา 1,000 บาท และเหตุผลท่ีออมไว>เพ่ือการฉุกเฉินท่ีมีระยะเวลาน>อยกวCา 1 ปO 
  3. วิธีการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต ผลการศึกษาพบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCมีวิธีการ
ออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต โดยการฝากธนาคาร คิดเปBนร>อยละ 62.00 สอดคล>องกับผลงานวิจัยของ
สํานักงานสถิติแหCงชาติ (2541) เร่ือง พฤติกรรมการออมของครัวเรือนประจําปO ท่ีวCาการเก็บออมของ
ครัวเรือนมีวิธีการเก็บออมในธนาคารพาณิชย&  
  4. ระยะเวลาในการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต ผลการศึกษาพบวCาผู>ตอบแบบสอบถามสCวน
ใหญCมีการออมมาแล>วตํ่ากวCา 3 ปO คิดเปBนร>อยละ 62.00 สอดคล>องกับงานวิจัยของ จารุณี บุญยะพงศ&
ไชย (2545) เร่ือง พฤติกรรมการออมเพ่ือใช>ซื้อท่ีอยูCอาศัยระดับปานกลาง ท่ีวCาสCวนใหญCตัดสินใจซื้อ
โดยใช>รายได>ปsจจุบันเปBนเกณฑ&ถึงร>อยละ 27.00 แตCมีการออมนานมากกวCา 5 ปO เพียงร>อยละ 17.90 
  5. ความถ่ีในการเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต ผลการศึกษาพบวCา ผู>ตอบแบบสอบถามสCวน
ใหญCมีความถ่ีในการออมเพ่ือใช>จCายในอนาคตแบบเปBนคร้ังคราว (ทุก 6 เดือน) คิดเปBนร>อยละ 33.00 
ขัดแย>งกับผลงานวิจัยของ จารุณี บุญยะพงศ&ไชย (2545) เร่ือง พฤติกรรมการออมเพ่ือใช>ซื้อท่ีอยูC
อาศัยระดับปานกลาง ท่ีวCาผู>มีรายได>ประจํามีการออมสมํ่าเสมอร>อยละ 51.35 และ ผู>มีรายได>ไมC
ประจํามีการออมไมCสมํ่าเสมอร>อยละ 75.00  
 
ข อเสนอแนะ 
  ผู>วิจัยขอเสนอให>นิติบุคคลโครงการบ>านเอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุCม ต.กระทุCมล>ม อ.สามพราน จ.
นครปฐม ควรมีการจัดให>ความรู>และเห็นความสําคัญของการออมเงิน เพ่ือกระตุ>นให>ประชาชนใน
ชุมชนแตCละครอบครัวมีการเก็บออมเงินมากย่ิงข้ึน  



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
443 

 

บรรณานุกรม 
กรวิทย& วงศ&ประเสริฐ. 2539. การวางแผนทางการเงินเพื่อซ้ือท่ีอยู�อาศัยของผู มีรายได ระดับปาน

กลางในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ& รัฐประศาสนศาสตร&มหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย.  

จารุณี บุญยะพงศ&ไชย. 2545. พฤติกรรมการออมเพื่อซ้ือท่ีอยู�อาศัยระดับปานกลาง : กรณีศึกษา 
บริษัทวังทองกรุ~ป จํากัด. วิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเคหะการ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย. 

รุCงนภา ศรีธัญญะโชติ. 2550. พฤติกรรมการออมเพื่อใช จ�ายในอนาคตของประชาชน : กรณีศึกษา
ผู บริหารศูนย�การขาย บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ&รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิมลสิทธ์ิ ทรยางกูล. 2535. พฤติกรรมของประชาชนในท องถ่ินท่ีมีต�อการรักษาความสะอาดเพื่อ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวบริเวณตลาดนัดดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ&
ศึกษาศาสตร&มหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล>อมการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุขใจ นํ้าผุด. 2543. กลยุทธ�การบริหารการเงินบุคคล. พิมพ&คร้ังท่ี 3. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร& 

สํานักงานสถิติแหCงชาติ. (2541). การสํารวจภาวการณ�ทํางานของประชาชน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหCงชาติ. 

โสภณ โรจน&ธํารง. 2537. พฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยผลการวิจัยปP 2536. กรุงเทพฯ: 
ธนาคารแหCงประเทศไทย 

 



444 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

พฤติกรรมการออมของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
Saving Behavior of Accounting Students at Bangkokthonburi University 

 
ธิติยา คํานนท& และเนตรชนก ยอดสุข 

 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

หาวิทยาลัยกรุงเท 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป เก่ียวกับพฤติกรรมการออมและทัศนคติ
ตCอการออมของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ข้ันตอนในการสร>างเคร่ืองมือโดยใช>
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจเก็บรวบรวมข>อมูลโดยใช>แบบสอบถามจากกลุCมตัวอยCางคือ นักศึกษาคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท้ังหมด จํานวน 391 คน ลักษณะการสุCมตัวอยCางตามสูตรของ Taro 
Yamane วิเคราะห& ข>อมูลโดยใช>การแจกแจงความถ่ี คCาร>อยละ คCาเฉลี่ย และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีเงินออมเฉลี่ย
น>อยกวCา 500 บาทตCอเดือน มีวิธีการออมท่ีไมCแนCนอน ใช>รูปแบบในการออมเงินด>วยการหยอดกระปุก
ออมสิน มีวัตถุประสงค&ในการออมเพ่ือใช>จCายในยามฉุกเฉิน ทัศนคติของนักศึกษาตCอการออมคิดวCา
การออมมีความสําคัญตCอตัวนักศึกษาอยูCในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.52,SD = 0.65) 
คําสําคัญ : พฤติกรรม,การออมเงิน 
 

Abstract 
 The purposes to this research were as follow study general conditions saving 
behavior and attitude saving behavior Faculty Of students of the Faculty of 
Accounting Bangkok Thonburi University. Step to create tools. Research methodology 
survey research collect data by usage questionnaire from random sampling is a 
student Faculty of Accounting Bangkok Thonburi University all number 391 person. 
Nature random sampling by formula Taro Yamane. Data analysis by frequency 
distribution, percentage, average and standard deviation. 

 Research finding were as follows by students Faculty of Accounting Bangkok 
Thonburi University less average savings 500 baht per month method Savings money 
uncertain. Use standard saving money by piggy bank drops. The purpose of this 
research to Spend in an emergency. Students' attitude towards saving. Think that 
saving is important by student in the most lever (= 4.52, SD = 0.65). 
Keywords: Behavior, Saving 
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บทนํา 
การท่ีจะมีความเจริญรุCงเรืองและประสบความสําเร็จน้ันต>องเร่ิมทําต้ังแตCวันน้ี และสําหรับผู>ท่ี

กําลังท>อในชีวิตให>มองวCางานแตCละวันท่ีมีปsญหาและต>องแก>ไข ให>มองวCาเปBนสิ่งท่ีท>าทายเราให>เราคิด
ไว>เสมอถึงแม>นวCาเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีเงินใช>จCายมากมายน้ัน วCาเรายังไมCได>ประสบ
ความสําเร็จกวCาใครๆนะ ซึ่งตรงกันข>ามให>เราเร่ิมทําในสิ่งท่ีเราต้ังใจไว>อยCามัวแตCคิดวCาอยากประสบ
ความสําเร็จ แตCไมCลงมือทําสักทีและน่ีคงเปBนเหตุผลท่ีทําไมคนเรามีเวลาเทCากันแตCคนหน่ึงประสบ
ความสําเร็จ มีเงินใช>มากมายแตCอีกคนทําไมถึงไมCมีเงินสํารองไว>ใช>จCายยามแกCเฒCา สําหรับคนท่ัวไป 
อาจปลูกฝsงในเร่ืองการออมต้ังแตCยังเด็ก เม่ือเวลาผCานไปการตระหนักในเร่ืองการออมลดน>อยลง อาจ
เปลี่ยนไปตามเวลาการบริโภควัตถุนิยมและพฤติกรรมการใช>จCายท่ีเปลี่ยนไป จากการบริโภคอยCาง
พอเพียง เพ่ือการดําเนินชีวิตกลายมาเปBนการใช>จCายเกินจําเปBน และกลุCมท่ีได>รับอิทธิพลมากท่ีสุด ก็จะ
เปBนนักศึกษาเน่ืองจากการดําเนินชีวิตในภาวะเศรษฐกิจในปsจจุบัน คCานิยมของนักศึกษาขาด
พฤติกรรมในการเก็บออมจากท่ีควร การออมเกิดข้ึนจากการนําเงินสCวนท่ีเหลือจากการใช>จCายใน
ชีวิตประจําวันมาเก็บรวบรวมในรูปแบบตCางๆ เปBนการสะสมเงินหรือการออมเงินทําให>ผู>ออมมีความ
ม่ันคง เพ่ือให>เกิดมูลคCาท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยท่ัวไปการออมจะเกิดข้ึนก็ตCอเม่ือบุคคลน้ันมีรายได>
มากกวCารายจCาย เชCน การหารายได>พิเศษจากการทํางานพิเศษเพ่ือเพ่ิมรายได>หรือการปรับปรุงงานท่ี
ทําอยูCให>มีประสิทธิภาพมีรายได>สูงข้ึน นอกจากน้ันการลดรายจCายท่ีไมCจําเปBนลงด>วยการรู>จักใช>จCาย
เทCาท่ีจําเปBนก็จะทําให>มีในสCวนของเงินท่ีจะออม การท่ีคนเรามีเป}าหมายอยCางใดอยCางหน่ึงในอนาคต
กําหมดไว>อยCางชัดเจนแนCนอนก็จะทําให>เกิดความกระตือรือร>นท่ีจะเก็บออมมากข้ึน เป}าหมายของแตC
ละบุคคลอาจแตกตCางกันไปแล>วแตCความจําเปBน และความต>องการของบุคคลน้ันข้ึนอยูCกับความหวัง
ของความทะเยอทะยานในชีวิตของเขาด>วย เชCน บางคนอยากมีบ>านท่ีดินเปBนของตัวเอง อาจมี
การศึกษาท่ีสูง อาจมีชีวิตท่ีสุขสบายหรือหวังให>ลูกหลานมีหลักฐานม่ันคง เพราะเป}าหมายในการออม
ของแตCละคนแตกตCางกัน จะเปBนสิ่งท่ีกําหนดให>จํานวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกตCางกัน
ไปดังน้ันทุกคนควรให>ความสําคัญและห่ัน ให>ปลูกฝsงพฤติกรรมของตนเองและครอบครัวกับการ
ประหยัดและการออมเงินไมCวCาจะมีฐานะทางการเงินในระดับใด หากรู>จักใช>จCายทรัพย&สินของตนอยCาง
มีประสิทธิภาพ สังคม และประเทศชาติก็จะมีฐานะเศรษฐกิจท่ีดี ประเทศมีความม่ันคงต>องอาศัย
ความรCวมมือจากคนทุกคนให>มีพฤติกรรมการออมท่ีดี(เว็บไซต& : ความหมายของการออมเงิน) 

ความสําคัญในการออม เงินออมเปBนปsจจัยท่ีทําให>เป}าหมายอยCางใดอยCางหน่ึง ท่ีบุคคล
กําหนดไว>ในอนาคตบรรลุจุดประสงค&ได> เป}าหมายของแตCละบุคคลของความจําเปBน ความต>องการ
ของบุคคลน้ันบางคนอยCางมีบ>านอยากมีรถของตัวเองจึงกําหนดเป}าหมายไว> (สุดใจ นํ้าผุด. 2551 )บาง
คนเม่ือปลCอยเวลาทุกวินาทีให>ผCานไป แตCสําหรับบางคนเวลาทุกวินาทีน้ันมีคCา และเลือกท่ีจะทําให>มัน
มีคCาโดยการหาวิธีสร>างรายได>เพ่ิมเติมในสิ่งท่ีตัวเองรัก ไมCไปเสียเวลากับเร่ืองไร>สาระและไมCสามารถทํา
เงินให>เราได>เพราะอยCางน>อยความต้ังใจของเราก็ไมCได>หยุดน่ิงยังเดินตCอไปได>เร่ือยๆ โดยเฉพาะเร่ือง
การเงินรายได>และรวมไปถึงคCาใช>จCายตCางๆในชีวิตประจําวัน เม่ือมีปsญหาการเงินเข>ามาเราจะต>องเร่ิม
คิดได>แล>ววCาการแก>ไขปsญหาน้ันอยCางไร บ>าง เพ่ือท่ีจะพอใช>จCายอาจจะเร่ิมจากการวางแผนการใช>เงิน
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ใช>จCายในเร่ืองท่ีจําเปBนทําบัญชี รายรับ – รายจCาย และทําตามอยCางเครCงครัดไมCมีใครไมCเจอปsญหาไมCมี
ใครไมCเจออุปสรรค แตCถ>าหากจะประสบความสําเร็จในชีวิตในกิจการงานท่ีทําและมีรายได>ท่ีเพ่ิมข้ึน
มากกวCารายจCาย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสCวนใหญCมีฐานะครอบครัวอยูCในระดับปานกลางถึง
ยากจน ครอบครัวโดยสCวนใหญCประกอบอาชีพเกษตรกรรม (สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีข>อมูลนักศึกษาปOการศึกษา 2560 และในปOการศึกษา 2561) นักศึกษากู>ยืมเงินจาก
กองทุนกู>ยืมเพ่ือการศึกษาเปBนสCวนใหญCของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ข>อมูลจากการกู>ยืมเงิน
ของฝ�ายกองทุนกู>ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปOการศึกษาและศึกษาหา 2560 และ
ปOการศึกษา 2561) จากการสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของนักศึกษาบางรายมีการใช>จCายเงินตาม
คCานิยมท่ีเกินวัย และฐานะในขณะท่ียังไมCสามารถหารายได>ได>ด>วยตนเอง มีการใช>จCายอยCางอิสระจึง
ทําให>ไมCเห็นถึงความสําคัญของการออม จากความสําคัญ ดังกลCาวข>างต>น ผู>วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการออม เพ่ือให>นักศึกษาได>รู>จักการวิเคราะห&พฤติกรรมการใช>จCายของตนเอง และ
เพ่ือให>นักศึกษาได>รู>จักการเก็บออมเพ่ือใช>จCายในอนาคต 

 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป และพฤติกรรมการออมของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี  
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติตCอพฤติกรรมการออมของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 

การออมหมายถึง สCวนตCางระหวCางรายได>และรายจCายท่ีเกิดข้ึนในชCวงเวลาหน่ึง ซึ่งเปBนการ
ชะลอการบริโภคหรือการใช>ทรัพย&สินเงินทองท่ีมีอยูCในปsจจุบันบางสCวนเอาไว>เพ่ือท่ีจะสามารถบริโภค
ในอนาคตได> 

กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและปsจจัยท่ีมีผลตCอการออม
ของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย&ในปO 2555 พบวCากลุCมตัวอยCางท่ีอายุ 26 - 30 ปOมีการออม
ตํ่ากวCา 5,000 บาท มากท่ีสุด เม่ืออายุน>อยระยะเวลาการทํางานน>อยจึงมีรายได>น>อย ทําให>มี
ความสามารถในการออมตํ่า และ กษวรรณ ขจรเสรี ท่ีพบวCานักศึกษาเรียนอยCางเดียวโดยไมCประกอบ
อาชีพอยCางอ่ืนมีการกู>ยืมเงินเรียนมีแหลCงรายรับมาจากบิดามารดาเปBนสCวนใหญC ซึ่งมีรายรับตCอเดือน
อยูCระหวCาง 3001 - 6,000 บาท นักศึกษามีเงินออมตํ่ากวCา 1,000 บาท และเหตุผลท่ีออมไว>เพ่ือการ
ฉุกเฉินท่ีมีระยะเวลาน>อยกวCา 1 ปO 
 พิกุล ปsญญา 2554 ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและปsจจัยท่ีมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ี
การตลาดบริษัทหลักทรัพย& โดยมีความมุCงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออม ในการศึกษาคร้ังน้ีผู>วิจัย
มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาจํานวนเงินออมรูปแบบวัตถุประสงค&ในการออม และศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอ
การออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย& ผลการศึกษาพบวCาสCวนใหญCเจ>าหน>าท่ีการตลาด
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ออมเงินน>อยกวCา 10,000 บาทตCอเดือน สCวนใหญCออมในสถาบันการเงินในรูปแบบผลิตภัณฑ&ทาง
การเงินตCางๆ และมีวัตถุประสงค&ในการออมเพ่ือเก็บไว>ใช>ในยามชราภาพหรือกิจเจ็บป�วยมากท่ีสุด ผล
การศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการออม พบวCาตัวแปรอิสระท่ีมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัท
หลักทรัพย&อยCางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี 5 ตัวแปรได>แกC สถานภาพสมรส หยCาร>าง ไมCแยกทาง มีผล
ตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดหลักทรัพย&ในทางบวก ระดับการศึกษามีผลตCอการออมของ
เจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย&ในทางบวก รายได>ตCอเดือนมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ี
การตลาด บริษัทหลักทรัพย& 

ศุภวรรณ มณีพันธุ&วงศ& 2552 ศึกษาปsจจัยท่ีสCงผลตCอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวCาความแตกตCางระหวCางลักษณะทางประชากรศาสตร&
ด>านเพศ ด>านการศึกษา ด>านอายุการทํางาน และด>านรายได>มีความสัมพันธ&เชิงบวกตCอการตัดสินใจ
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ สCวนปsจจัยด>านผลตอบแทน ด>านความม่ันคง ด>านแรงจูงใจในการออม ด>าน
เศรษฐกิจและสังคม ด>านรายได> และด>านลักษณะการออม มีความสัมพันธ&เชิงบวกตCอการตัดสินใจ
ออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

ขอบเขตด>านเน้ือหา  
1. ความรู>เก่ียวกับเร่ืองการออมเงินของนักศึกษา  
2. ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการออมของนักศึกษา  
ขอบเขตด>านพ้ืนท่ี  
การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือทําการวิจัยคือนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี ประจําปOการศึกษา 2561 มีประชากรท่ีใช>ในการศึกษาเปBนนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวน 391 คน  

9.เพศ 
<.อาย ุ
>.รายได้จากผู้ปกครอง(เฉลี(ยนต่อ
เดือน) 
A.รายได้พิเศษ(เฉลี(ยตอ่เดือน) 
5.คา่ใช้จ่าย(เฉลี(ยตอ่เดือน) 
J.การจดัทําบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 

1.จํานวนเงินออมตCอเดือน 
2.วิธีการออมเงิน 
3.รูปแบบการออมเงิน 
4.วัตถุประสงค&ในการออมเงิน 

ทัศนคติตCอ 
การออม 
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

กลุCมตัวอยCาง  
กําหนดจํานวนกลุCมตัวอยCางท้ังหมดท่ีใช>ในการวิจัยโดยใช>สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ันร>อยละ 95 คCาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดท่ียอมรับได>ไมCเกินร>อยละ 5 หรือระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จํานวน 193 คน และเลือกกลุCมตัวอยCางด>วยวิธีการสุCมตัวอยCางแบบสะดวกสCง
แบบสอบถามจํานวน 243 คน ให>กับกลุCมตัวอยCางได>รับแบบสอบถามกับมาจํานวน 160 ชุดคิดเปBน
ร>อยละ 83.00 อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามอยCางน>อยร>อยละ 20 จึงเปBนท่ียอมรับ 
 

ผลการวิจัย 

1. ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>ตอบแบบสอบถาม  
 พบวCา สCวนใหญCเปBนเพศหญิง คิดเปBนร>อยละ 93.75 และเปBนเพศชายคิดเปBนร>อยละ 6.25 

สCวนใหญCมีอายุระหวCาง 20 - 21 ปO มากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 80 รองลงมามีอายุน>อยกวCา 20 ปOคิดเปBน
ร>อยละ 12.5 มีอายุมากกวCา 21 ปO คิดเปBนร>อยละ 7.5 ตามลําดับ มีรายได>จากผู>ปกครองเฉลี่ยตCอเดือน 
อยูCที่ 4001 - 5000 บาท คิดเปBนร>อยละ 31.2 5 มากท่ีสุด รายได>น>อยกวCา 3,000 บาท คิดเปBนร>อยละ 
15 น>อยท่ีสุด สCวนใหญCไมCมีรายได>พิเศษ คิดเปBนร>อยละ 76.25 และท่ีมีรายได>พิเศษ คิดเปBนร>อยละ 
23.75 นักศึกษาสCวนใหญCไมCมีการจัดทําบัญชี รายรับ – รายจCาย คิดเปBนร>อยละ 80 2.5 สCวนท่ีจัดทํามี
เพียงร>อยละ 17.5 ผู>ท่ีจัดทําบัญชี รายรับ – รายจCาย ก็จะทําเปBนรายเดือนมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 
78.57 สCวนทําเปBนรายสัปดาห&คิดเปBนร>อยละ 21.43 

2. การวิเคราะห&ข>อมูลด>านพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 
 ผลการศึกษา พบวCาสCวนใหญCนักศึกษามีจํานวนเงินออมเฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCา 500 บาท 

มากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 40 และออมมากกวCา 1,000 บาท น>อยท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 1.25 สCวนใหญCมี
วิธีการออมท่ีไมCแนCนอนมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 46.25 และน>อยท่ีสุดคือวิธีการออมกCอนนําไปใช>จCาย 
คิดเปBนร>อยละ 10 ใช>รูปแบบการออมเงินแบบหยอดกระปุกออมสินมากท่ีสุด คิดเปBนร>อยละ 65.6 
รองลงมาเปBนการฝากธนาคาร คิดเปBนร>อยละ 29.1 วัตถุประสงค&ในการออมเพ่ือใช>จCายในยามฉุกเฉิน 
คิดร>อยละ 78.10รองลงมาออมเพ่ือซื้อสิ่งท่ีต>องการ คิดเปBนร>อยละ 13.50  
 3. วิเคราะห&ข>อมูลด>านทัศนคติที่มีตCอการออมของนักศึกษา 
 

ด านทัศนคติต�อการออม Χ SD. ระดับ 
1.นักศึกษามีความเข>าใจท่ีเก่ียวกับการออม 3.82 0.60 มาก 
2.นักศึกษาคิดวCาการออมมีความสําคัญตCอตัวนักศึกษามาก 4.52 0.65 มากท่ีสุด 
3.การแบCงเงินในแตCละเดือนจํานวนหน่ึงไว>ออมกCอนแล>วจึงใช>
จCายสCวนท่ีเหลือ 

3.98 0.62 มาก 

4.รายได>มีความเพียงพอตCอการใช>จCายและบางเดือนมีเหลือเก็บ 3.34 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.96 0.67 มาก 
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 ผลการศึกษาพบวCาสCวนใหญCนักศึกษามีทัศนคติทตCอการออมโดยรวมอยูCในระดับมาก (Χ  = 3.96, 
SD. = 0.67) เม่ือคิดเปBนรายด>าน พบวCาด>านคิดวCาการออมมีความสําคัญตCอตัวนักศึกษามากอยูCใน
ระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.52,SD. = 0.65) รองลงมา คือ ด>านการแบCงเงินในแตCละเดือนจํานวนหน่ึงไว>
ออมกCอนแล>วจึงใช>จCายสCวนท่ีเหลืออยูCในระดับมาก (Χ  = 3.98,SD. = 0.62) รองลงมา คือ ด>านความ
เข>าใจท่ีเก่ียวกับการออมอยูCในระดับมาก (Χ  = 3.82,SD. = 0.60) และสุดท>ายด>านรายได>มีความ
เพียงพอตCอการใช>จCายและบางเดือนมีเหลือเก็บอยูCในระดับปานกลาง (Χ  = 3.34,SD = 0.81)  
  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา พบวCาสCวนใหญCนักศึกษาจะมีเงินออมเฉลี่ยตCอเดือนน>อยกวCา 500 บาท อาจ
เปBนเพราะวCารายได>ของนักศึกษาท่ีได>เปBนประจําทุกเดือนมาจากคCาครองชีพท่ีมาจากการกู>ยืมเพ่ือ
การศึกษา และสCวนใหญCผู>ปกครองของนักศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไมCมีกําลังมากพอท่ีจะสCง
ลูก จึงสCงให>ลูกแคCพอจําเปBนกับคCาใช>จCาย และนักศึกษายังมีวิธีการออมท่ีไมCแนCนอน อาจเปBนเพราะ
นักศึกษายังมีรายได>ท่ียังไมCแนCนอน ในแตCละเดือนหากนักศึกษาจะออมเงินเพ่ือวัตถุประสงค&บางอยCาง
ของแตCละคนนักศึกษาจะใช>วิธีการออมกCอนนําไปใช>จCายอยCางอ่ืน รูปแบบของการออมเงินของ
นักศึกษาจะออมแบบหยอดกระปุกออมสินซึ่งเปBนรูปแบบท่ีสะดวกสบายงCายตCอนําไปใช>เม่ือต>องการ 
และมีจํานวนออมท่ีน>อย ซึ่งไมCสอดคล>องกับ พิกุล ปsญญา 2554 ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและ
ปsจจัยท่ีมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย& โดยมีความมุCงหมายเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการออม ในการศึกษาคร้ังน้ีผู> วิจัยมีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาจํานวนเงินออมรูปแบบ
วัตถุประสงค&ในการออม และศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย& 
ผลการศึกษาพบวCาสCวนใหญCเจ>าหน>าท่ีการตลาดออมเงินน>อยกวCา 10,000 บาทตCอเดือน สCวนใหญCออม
ในสถาบันการเงินในรูปแบบผลิตภัณฑ&ทางการเงินตCางๆ และมีวัตถุประสงค&ในการออมเพ่ือเก็บไว>ใช>ใน
ยามชราภาพหรือกิจเจ็บป�วยมากท่ีสุด ผลการศึกษาปsจจัยท่ีมีผลตCอการออม พบวCาตัวแปรอิสระท่ีมีผล
ตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย&อยCางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี 5 ตัวแปรได>แกC 
สถานภาพสมรส หยCาร>าง ไมCแยกทาง มีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดหลักทรัพย&ในทางบวก 
ระดับการศึกษามีผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย&ในทางบวก รายได>ตCอเดือนมี
ผลตCอการออมของเจ>าหน>าท่ีการตลาด บริษัทหลักทรัพย& 
 เหตุผลในการออมน้ันในแตCคนมีวัตถุประสงค&ท่ีแตกตCางกัน แตCก็มีนักศึกษาหลายคนท่ีมี
วัตถุประสงค&ตรงกัน คือ การออมเพ่ือใช>จCายในยามฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล>องกับงานวิจัย กฤตภาส เลิศ
สงคราม (2555) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและปsจจัยท่ีมีผลตCอการออมของพนักงานบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย&ในปO 2555 พบวCากลุCมตัวอยCางท่ีอายุ 26 - 30 ปOมีการออมตํ่ากวCา 5,000 บาท 
มากท่ีสุด เม่ืออายุน>อยระยะเวลาการทํางานน>อยจึงมีรายได>น>อย ทําให>มีความสามารถในการออมตํ่า 
และ กษวรรณ ขจรเสรี ท่ีพบวCานักศึกษาเรียนอยCางเดียวโดยไมCประกอบอาชีพอยCางอ่ืนมีการกู>ยืมเงิน
เรียนมีแหลCงรายรับมาจากบิดามารดาเปBนสCวนใหญC ซึ่งมีรายรับตCอเดือนอยูCระหวCาง 3001 - 6,000 บาท 
นักศึกษามีเงินออมตํ่ากวCา 1,000 บาท และเหตุผลท่ีออมไว>เพ่ือการฉุกเฉินท่ีมีระยะเวลาน>อยกวCา 1 ปO 



450 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ข อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาในการนําเทคนิควิธีการทางบัญชีเก่ียวกับการบันทึกรายรับ – รายจCาย มาใช>กับ
นักศึกษา เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 
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บทคัดย�อ 

ปsจจุบันจะเห็นได>วCาประเทศไทยน้ันมาการเปลี่ยนแปลงให>สังคมเศรษฐกิจ (Social 
economy) เติมโตโดยเฉพาะเศรษฐกิจการทCองเท่ียว (Economic of Tourist) เน่ืองจากประเทศไทย
มีสถานท่ีทCองเท่ียวมากมายท้ังสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนโดยฝOมือมนุษย& 
และสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีประเทศไทยสCวนใหญCมีมาต้ังแตCจุดกําเนินโลกตลอดมา
จนถึงยุคสมัยแบCงแยกดินแดนเปBนอาณาเขตตCางๆ กCอให>เกิดเปBนสถานท่ีสวยงามมากมายตาม
ธรรมชาติ เชCน ป�าไม> ภูเขา นํ้าตก ทะเล เปBนต>น ตCอมาได>เกิดแนวคิดมีการพัฒนาจากชาวบ>านทํา
สถานท่ีตามธรรมชาติท่ีสวยงามน้ันๆ เป�ดเปBนแหลCงทCองเท่ียวในชุมชนโดยได>รับความรCวมมือและการ
สนับสนุนชCวยเหลือจากชาวบ>านในพ้ืนท่ีน้ันๆ และได>มีหนCวยงานท่ีเก่ียวข>องเข>ามาควบคุมดูแลเพ่ือไมC
กCอให>เกิดความเสียหายทางทรัพยากรตามมา ทําให>ชาวบ>านบริเวณน้ันได>มีการขยายพ้ืนท่ีทํากิน สร>าง
รายได>เสริมและรายได>หลักให>กับครอบครัว ไมCวCาจะเปBนการค>าขาย การทําเกษตรกรรม การพัฒนา
สินค>าท่ีมีอยูCในพ้ืนท่ีให>เปBนสินค>าใหมCๆ ตลอดจนมีแนวคิดปรับปรุงให>สถานท่ีตCางๆ กลายเปBนสถานท่ี
ทCองเท่ียวเพ่ือตอบโจทย&นักทCองเท่ียวท่ีเดินทางมาพักผCอน เพ่ือผCอนคลายสมอง ลดความเหน่ือยล>า 
เบ่ือหนCาย อาการเครียดจากการทํางาน ชCวงเวลาในการพักผCอนทําให>สบายใจ ทะเล ชายหาดก็
สามารถเปBนสถานท่ีพักผCอนท่ีดี เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี เปBนสถานท่ีพักผCอนของท้ังชาวไทยและ
ชาวตCางชาติมากมายท่ีมาเท่ียวชม ชายหาด ทะเลท่ีเกาะล>าน มีกิจกรรมมากมายให>เลCน อาบแดด น่ัง
รับประทานอาหารท่ีริมทะเล ในการทCองเท่ียวไมCได>มีแคCทCองเท่ียวเพ่ือพักผCอนอยCางเดียว ยังมีรูปแบบ
การทCองเท่ียวอีกหลายรูปแบบ ไมCวCาจะเปBนการทCองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical tourism industry) 
แหลCงทCองเท่ียวเชิงธุรกิจ (Tourism business) แหลCงทCองเท่ียวเชิงนันทนาการ (Tourism Recreation) 
แหลCงทCองเท่ียวเชิงอนุรักษ& (Conservation) แหลCงทCองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Culture tourism) 
แหลCงทCองเท่ียวเพ่ือความบันเทิง (Tourism destination for entertainment) แหลCงทCองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ  (Cultural tourism) แหลC งทC องเท่ี ยวเชิงนิ เวศ (Tourism ecosystem) และแหลC ง
ทCองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร& (History tourism) โดยแหลCงทCองเท่ียวเชิงธรรมชาติเปBนแหลCงทCองเท่ียว
ท่ีมีความงามตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีจะเปBนพ้ืนท่ีสีเขียว สีฟ}า สีท่ีให>ความรู>สึกผCอนคลาย สบายใจ เหมาะ
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ไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ จัดปาร&ต้ี หากไปกับครอบครัวก็รับประทานอาหาร เลCนนํ้าทะเล ดูพระอาทิตย&ตก
ดินอยูCแบบครอบครัว และหากมาทCองเท่ียวกับแฟนจะมีความโรแมนติก เปBนอยCางสูง จึงถือได>วCา 
ทะเลท่ี เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี เหมาะแกCการไปทCองเท่ียวของทุกชCวงอายุปO และเหมาะท้ังไป
เท่ียวแบบครอบครัว เพ่ือน แฟน เปBนต>น สถานท่ีท่ีเปBนธรรมชาติ ท้ังทะเล นํ้าตก ควรแกCการเก็บ
รักษาไว>ให>ยาวนานแกCคนรุCนหลัง ท้ังการใช>ชีวิตของคนบนเกาะจะแตกตCางจากคนภายนอก แตCไมCใชC
ล>าสมัยแตCการใช>ชีวิตของเขาจะมีความเปBนชมชุนท่ีเขาใช>ชีวิตบนเกาะมาตลอดจึงจะมีความแตกตCาง
แตCหากได>ไปลองเท่ียวชมก็จะได>ดูวิถีชีวิตของคนบน เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 สําหรับจังหวัดชลบุรีถือเปBนจังหวัดท่ีมุCงเน>นการเปBนศูนย&กลางการทCองเท่ียวเชิงอนุรักษ& 
(Travel) มีความเปBนเลิศด>านสถานบันเทิง ซึ่งจะเห็นได>วCาจังหวัดชลบุรี ให>ความสําคัญกับการ
ทCองเท่ียวเปBนอยCางมาก เน่ืองจากมีทรัพยากรท่ีนCาสนใจหลายประเภท ท้ังการทCองเท่ียวทางวัฒนธรรม
และแหลCงทCองเท่ียวท่ีมีมาตามธรรมชาติจํานวนมาก ตลอดจนสถานท่ีสําคัญๆ ทางประวัติศาสตร& 
ได>แกC ปราสาทสัจธรรม ซึ่งเปBนท่ีรู>จักในหมูCนักทCองเท่ียวท่ีช่ืนชอบประวัติศาสตร& โดยนอกจากน้ียังมี
แหลCงทCองเท่ียวท่ีเปBนธรรมชาติท่ีโดดเดCนมากน้ันก็คือ เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี เปBนสถานท่ีท่ี
รวบรวมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีมีท้ังทะเล ชายหาด ปะการัง สCวนนักทCองเท่ียวก็จะมีความ
หลากหลายเช้ือชาติ ตCางความชอบ ตCางความการ ความพึงพอใจในแตCละบุคคลก็มีความแตกตCางกัน 
การใช>ชีวิตลักษณะนิสัยก็แตกตCางตCางกัน มีความยากพอสมควรท่ีจะทําให>นักทCองเท่ียวทุกคนมีความ
พึงพอใจในระดับท่ีสามารถกลับมาใช>บริการอีกคร้ังและไปบอกตCอแกCเพ่ือนหรือคนรู>จักวCา เกาะล>าน
พัทยา จังหวัดชลบุรี มีความนCาเท่ียว บรรยากาศดี มีความปลอดภัย หากมาทCองเท่ียวท่ี เกาะล>าน
พัทยา จังหวัดชลบุรีแล>วจะมีความประทับใจกลับบ>านอยCางแนCนอน และกลับมาทCองเท่ียวสถานท่ีน้ีอีก 
เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรีไมCได>มีความสวยงามแคCท่ีทะเลเทCาน้ัน โรมแรม ท่ีพัก ร>านอาหาร การ
เดินทางก็สะดวกมากข้ึนกวCาแตCกCอน มีการพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือให>นักทCองเท่ียวอยากกลับมา
ทCองเท่ียวอีกเพราะทุกอยCางพัฒนาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ถือวCา การมาเท่ียวท่ี เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรีมี
ความครบครันในทุกด>าน ตอนกลางคืนก็มีความสวยงามเชCนกัน มีความสวยงามน่ังชมบรรยากาศตอน
กลางคืนมีความรCมร่ืนอยCางมาก 
 จากท่ีกลCาวมาข>างต>นทําให>กลุCมวิจัย มีความสนใจในเร่ืองศักยภาพ การเลือกสถานท่ีได>รับ
มาตรฐาน ของเกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี วCามีความนCาสนใจ สะอาด ปลอดภัย มีความสะดวก
ใดบ>าง ถ>าหากจะไปทCองเท่ียวจะต>องเตรียมอะไรบ>าง จะได>รับความพึงพอใจมากแคCไหน มีความ
หลากหลายในการทCองเท่ียวหรือไมC อยCางไรก็ตามจังหวัดชลบุรี เปBนแหลCงทCองเท่ียวท่ีมีความครบครัน 
นักทCองเท่ียวไปเท่ียวชมเยอะ การเดินทางการใช>ชีวิต เด๋ียวน้ีสะดวกสบายกวCาแตCกCอนเพราะมีการ
พัฒนาเพ่ิมมากข้ึนเหมาะแกCการไปทCองเท่ียว 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด เปBนความรู>สึกของบุคคลใน
ทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตCอสภาพแวดล>อมในด>านตCาง ๆ หรือเปBนความรู>สึกท่ี
พอใจตCอสิ่งท่ีทําให>เกิดความชอบ ความสบายใจ และเปBนความรู>สึกท่ีบรรลุถึงความต>องการ 
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Abstract 
At present, it can be seen that Thailand is a social economy that grows 

especially in the economy of tourist because Thailand has many tourist attractions, 
both naturally occurring places and places of birth. Raised by human skill And places 
that occur naturally in most areas of Thailand, ranging from the global point of time 
until the separatist era to various territories Causing many beautiful places in nature, 
such as forests, mountains, waterfalls and sea water, etc. Later, the concept was 
developed from the villagers to make beautiful natural places. Opened as a tourist 
attraction in the community, with cooperation and support from the villagers in that 
area. And have related agencies to supervise and not cause any damage to the 
resources Causing the villagers in that area to expand the eating area Generate extra 
income and main income for the family. Whether it is trading Farming Developing 
products in the area to be new products As well as having ideas for improving places 
Become a tourist destination to meet tourists who come to relax To relax the brain 
Reduce fatigue, weariness, stress from work Relaxation time makes the sea, beach, 
can be a good place to relax. Koh Larn, Pattaya Chonburi province Is a place of rest 
for both Thais and foreigners who visit the beach at Koh Larn There are many 
activities to play, sunbathe, sit and eat at the sea In tourism, there is not just a 
tourist to relax alone. There are many forms of travel. Whether it is health tourism 
(Medical tourism industry), tourism business, tourism recreation, eco-tourism 
Conservation, Culture tourism, Tourism destination for entertainment, Cultural 
tourism, Tourism ecosystem and History tourism. Source Natural tourism is a tourist 
attraction with natural beauty. The area is a green area with blue color that gives a 
relaxed feeling, suitable for traveling with friends, organizing a party, if going with 
family, eating food, playing in the sea, watching the sunset in the family style. And if 
traveling with a girlfriend, there will be a very romantic, so can be considered that 
the sea at Koh Larn Pattaya Chonburi province Suitable for traveling at any age, year 
And suitable for traveling as family, friends, girlfriend, etc. The natural place, both the 
sea and the waterfall, should be kept for a long time. Both the lives of people on 
the island are different from the outside. But not outdated, but his life will be a chun 
that he used to live on the island all the time, so there will be differences, but if 
going to try to visit, will see the way of life of the people on Koh Larn, Pattaya 
Chonburi province 
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For Chonburi Province, it is considered a province that is focused on being a 
center for eco-tourism. Which can be seen that Chonburi Province Very important to 
tourism Because there are many interesting resources Both cultural tourism and 
tourist attractions that come with many natural sources As well as important places 
The history of the Sanctuary of Truth Which is known among tourists who like history 
In addition, there are also many outstanding natural attractions that are Koh Larn, 
Pattaya Chonburi province It is a place that combines the natural beauty of the sea, 
coral beach, and the tourists will have a variety of nationalities and preferences. The 
satisfaction of each person is different. Living habits are different. There is reasonably 
difficult to make every traveler satisfied at the level that can return to use again and 
to tell friends or acquaintances that Koh Larn, Pattaya Chonburi province Have a 
good atmosphere, safe If traveling at Koh Larn, Pattaya Chonburi Province will 
definitely have an impressive return home. And come back to visit this place again 
Koh Larn, Pattaya Chonburi is not only beautiful at sea, but also more convenient 
than before. Has developed steadily So that tourists want to come back to travel 
again because everything is growing and growing. Koh Larn, Pattaya Chonburi 
province is fully equipped in all aspects. At night, it is beautiful as well. There is a 
beautiful view of the atmosphere at night. 

From the above mentioned, the research group Interested in potential 
Selecting the standard location Of Koh Larn, Pattaya Chonburi province What is 
interesting, clean, and safe? What to do if going to travel? How much will be 
satisfied? Is there a variety of tourism? However, Chonburi province Is a complete 
tourist destination Tourists visit a lot. Travel, living Now more convenient than 
before, because there is more development suitable for traveling. 
Keywords : Satisfaction means stress-free mental state. Is a person's positive feelings, 
preferences, peace of mind, happiness in various environments, or a feeling that is 
satisfied with what makes a person feel like being comfortable and feeling the desire 
 
บทนํา 
 ชลบุรี หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกกันสั้นๆวCา “เมืองชล” เปBนจังหวัดท่ีต้ังอยูCในทิศตะวันออกของประเทศ
ไทย ริมฝs งทะเลด>านตะวันออกติดกับอCาวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายท้ังชายฝs งทะเล หมูCเกาะ 
ป�าเขา พ้ืนท่ีป�าชายเลน ซึ่งเอ้ือตCอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และผลิตสินค>าแปรรูป
โดยเฉพาะแหลCงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเพ่ือการทCองเท่ียว อาทิ ชายหาดท่ีมีช่ือเสียง และเกาะ
ตCางๆ สามารถดึงดูดนักทCองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศสร>างรายได>แกCประชาชนในพ้ืนท่ีและประเทศ 
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นอกจากน้ีจังหวัดชลบุรียังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรีต้ังอยูCในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยหรือริมฝs งทะเลด>านตะวันออกของ อCาวไทยซึ่งประกอบด>วยพ้ืนท่ีท่ีเปBนเกาะเล็กและเกาะใหญC
ประมาณ 46 เกาะเกาะท่ีสําคัญท่ีสุดคือเกาะสีชังและมีฐานะเปBนอําเภอ นอกจากน้ียังมีเกาะแสมสาร 
เกาะล>าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผC เปBนท่ีเหมาะแกCการทCองเท่ียวและพักผCอน จังหวัดชลบุรีแบCง
เขตการปกครองออกเปBน 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมูCบ>านโดยมีอําเภอตCาง ๆ ดังน้ี อําเภอเมืองชลบุรี 
บ>านบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญC บCอทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร& ใน
สCวนการปกครองท>องถ่ิน ประกอบด>วย องค&การบริหารสCวนจังหวัด 1 แหCง เทศบาลนคร ๒ แหCง เทศบาล
เมือง 10 แหCง เทศบาลตําบล 35 แหCง และองค&การบริหารสCวนตําบล 50 แหCง และรูปแบบการปกครอง
พิเศษ 1 แหCง (เมืองพัทยา) จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ 
ผลิตภัณฑ&มวลรวม ปO 2559 จังหวัดชลบุรี มีมูลคCาผลิตภัณฑ&มวลรวมจังหวัด 912,498ล>านบาท คิดเปBน
สัดสCวนร>อยละ 6.28 ของผลิตภัณฑ&มวลรวมประเทศ (14,533,465 ล>านบาท) และคิดเปBนสัดสCวนร>อยละ 
42.43 ของผลิตภัณฑ&มวลรวมของกลุCมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (2,150,527 ล>านบาท) โครงสร>าง
เศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ข้ึนอยูCกับภาคนอกเกษตรเปBนหลัก ซึ่งมีมูลคCา 895,800 ล>านบาท คิดเปBน
ร>อยละ 98.17 ของผลิตภัณฑ&มวลรวมจังหวัด (1,981,429 ล>านบาท) สCวนใหญCมาจากสาขาอุตสาหกรรม
มูลคCา462,242ล>านบาท และภาคบริการท่ีสําคัญ ได>แกC การขายสCงและการขายปลีกฯ การไฟฟ}า แก�ส 
การขนสCงและสถานท่ีเก็บสินค>าท่ีพักแรม และบริการด>านอาหารการบริหารราชการฯสําหรับภาคเกษตร
มูลคCา 16,697 ล>านบาท คิดเปBนร>อยละ 1.83 ของผลิตภัณฑ&มวลรวมจังหวัดชลบุรีอีกด>วย 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเท่ียว เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักทCองเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาเท่ียว เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3. เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียว เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี 
  
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปSจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได>สCวนบุคคล 

ปSจจัยท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียว 
1. สิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว 
2. ปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร 
3. ปsจจัยด>านท่ีพัก 
4. ปsจจัยด>านคมนาคมขนสCง 
5. ปsจจัยด>านความปลอดภัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปBนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ลักษณะการวิจัยคร้ังน้ีใช>เชิง
ปริมาณโยการศึกษาใช>เทคนิคการสุCมตัวอยCาง โดยวิธีการสุCมตัวอยCางแบบไมCอาศัยความนCาจะเปBน 
(Non-probability) โดยผู> ศึกษาใช>การสุC ม วิ ธี  ได>แกC  วิ ธีแรกเปBนการสุC มแบบโควตา (Quota 
selection) ซึ่งเปBนการกําหนดสัดสCวนของกลุCมตัวอยCางไว>ลCวงหน>าจากน้ันใช>การเลือกตัวอยCางใน
ลักษณะการบังเอิญพบ (Accidental selection) ซึ่งเปBนการสุCมแบบไมCเฉพาะเจาะจงผู>ใด 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 1. ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาในคร้ังน้ีเปBนการทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปเท่ียว เกาะ
ล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 2. กลุCมตัวอยCางท่ีใช>ในการศึกษาในคร้ังน้ีเปBนนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปเท่ียวเกาะ
ล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุCมตัวอยCางและวิธีการสุCมตัวอยCางของนักทCองเท่ียวบริเวณเกาะล>านพัทยา 
จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการคํานวณสูตร (ทาโรC ยามาเนC Toro Yamane, 1973) จํานวน 400 ชุด  
 

เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชCในการเก็บรวบรวมข>อมูลของการวิจัยเปBนแบบสอบถามเก่ียวกับปsจจัยสCวน
บุคคลของนักทCองเท่ียว ปsจจัยเก่ียวกับประสบการณ&การทCองเท่ียว ปsจจัยสCวนประสมทางการตลาด
การตัดสินใจเลือกสถานท่ีในการทCองเท่ียว และปsญหารวมท้ังข>อเสนอแนะ ซึ่งผู>วิจัยสร>างข้ึนจา
การศึกษาเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดตCางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องและสอดคล>องตากวัตถุประสงค& 
รวมท้ังกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึนซึ่งผู>วิจัยสร>างข้ึนแบCงออกเปBน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปBนแบบสอบถานข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู>ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด>วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได>สCวนบุคคลลักษณะเปBนแบบตรวจหาคําตอบ 
(Check list) จากน้ันใช>วิธีการสุCมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 ตอนท่ี 2 เปBนแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช>บริการท่ีสCงผลตCอการมาเท่ียว เกาะล>านพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ลักษณะคําถามมีตัวเลือกเปBนรายช่ือ วัตถุประสงค&ของการมาทCองเท่ียวและความพึง
พอใจท่ีได>มาใช>บริการ โดยให>ผู>ทําแบบสอบถามเลือกได>มากกวCา 1 ข>อ 
 ตอนท่ี 3 ปsจจัยท่ีสCงผลตCอการมาเท่ียวเกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี ลักษณะคําถามเปBนแบบ
ปลายป�ด โดยเลือกระดับความสําคัญตามมาตรแบบอันตรภาคช้ัน (Likert Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

    5 หมายถึง ระดับท่ีความคิดเห็น มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ระดับท่ีความคิดเห็น มาก 
    3 หมายถึง ระดับท่ีความคิดเห็น ปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดับท่ีความคิดเห็น น>อย 
    1 หมายถึง ระดับท่ีความคิดเห็น น>อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เปBนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปsญหาและข>อเสนอแนะตCางๆ 
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แผนการดําเนนิงาน 
 1 สถานท่ีศึกษาและเก็บข>อมูล  
   - สํานักหอสมุด และฐานข>อมูลงานวิจัยตCาง ๆ  
  - สถานท่ีศึกษาและเก็บข>อมูล เกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
  ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
   1แนวคิดเก่ียวกับการทCองเท่ียว 
   2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
   3 แนวคิดท่ีเก่ียวข>องกับความพึงพอใจและบริการ 
   4 แนวคิดทฤษฎีสCวนผสมทางการตลาด 
   5 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของผู>บริโภค 
   6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง 
 
สถิติที่ใช ในการวิเคราะห�ข อมูล 
 วิธีการทางสถิติที่ใช>ในการศึกษาวิจัย คร้ังน้ี คือ  

1. ข>อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 1 เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา รายได>เฉลี่ย 
วิเคราะห&ข>อมูลโดยการหาคCาร>อยละ (Percentage) 

2. ข>อมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย 
วิเคราะห&ข>อมูลโดยการหาคCาเฉลี่ย (x¯ ) และสCวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช>วิเคราะห&และอธิบาย
ตัวแปรเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย ซึ่งจะใช>
คําถามท่ีแสดงระดับการวัดข>อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มีคําตอบ 5 ระดับระดับ 5 
หมายถึงพอใจมากท่ีสุด และ ระดับ 1 หมายถึงพอใจน>อยท่ีสุด จะให>อาจารย&ตรวจแบบสอบถามกCอน
เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หรือ Content Validit กCอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปใช>เก็บข>อมูลจริง
กับนักทCองเท่ียว) จากน้ันนําคCาเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยใช>เกณฑ&แปลความหมายของ ประคอง 
กรรณสูตร (2542, 208) ท่ีกําหนดไว>ดังน้ี  

คCาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คCาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
   คCาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   คCาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน>อย 
   คCาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน>อยท่ีสุด  

จากการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัยข>างต>น ทําให>ทราบถึงข้ันตอนในการวิจัยท่ีจะกําหนด
ประชากรและกลุCมตัวอยCาง เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลและการวิเคราะห&ข>อมูลท้ังหมดท่ี
ได>เพ่ือท่ีจะสามารถนําผลการเก็บรวบรวมข>อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห&ผลการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผู>วิจัยได>สรุปผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี นําเสนอเปBน 3 ตอน รายละเอียดสรุปได>ดังน้ี  
 1. ปsจจัยสCวนบุคคลของนักทCองเท่ียวกลุCมตัวอยCาง ผลการวิจัยพบวCา สCวนใหญCเปBนเพศหญิง 
จํานวน 244 คน ร>อยละ 61.0 สCวนเพศชาย จํานวน 156 คน ร>อยละ 39.0 โดยสCวนใหญCกลุCมตัวอยCาง
อยูCในชCวง  อายุ 21 – 30 ปO จํานวน 175 คน ร>อยละ 43.8 รองลงมา คือ กลุCมตัวอยCางชCวงอายุ ตํ่า
กวCา 20 ปO จํานวน 86 คน ร>อยละ 21.5 สCวนใหญCมีอาชีพ เปBน นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 153 คน 
ร>อยละ 38.2 รองลงมา คือ กลุCมตัวอยCางท่ีมีอาชีพเปBน พนักงานเอกชน จํานวน 74 คน ร>อยละ 18.5 
ระดับการศึกษาของกลุCม    ตัวอยCางสCวนใหญC อยูCในระดับปริญญาตรี จํานวน 219 ร>อยละ 54.8 
รองลงมา คือ กลุCมตัวอยCางระดับการศึกษา มัธยมปลายหรือเทียบเทCา จํานวน 63 คน ร>อยละ 15.8 
สCวนใหญCกลุCมตัวอยCางจะมีรายได>ตCอเดือนน>อยกวCา 10,000 บาท จํานวน 130 คน ร>อยละ 32.5 
รองลงมา คือ กลุCมตัวอยCางท่ีมีรายได>ตCอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 111 คน ร>อยละ 27.8 
สCวนใหญCมีสถานภาพทางครอบครัว คือ โสด จํานวน 249 คน ร>อยละ 62.2 รองลงมา คือ กลุCม
ตัวอยCางมีสถานภาพ สมรส จํานวน 115 คน ร>อยละ 28.8 สCวนใหญCกลุCมตัวอยCางอยูCภูมิภาค ภาค
กลาง จํานวน 193 คน ร>อยละ 48.2 รองลงมาคือ กลุCมตัวอยCางอยูCภูมิภาคตะวันออก จํานวน 88 คน 
ร>อยละ 22.0 ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห&ความพึงพอใจ โดยผู> วิ จัยได> ทําการวัดระดับความพึงพอใจของ
นักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียว เกาะล>าน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยแยกเปBนองค&ประกอบ 5 ด>าน 
คือ ด>านสิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว ด>านปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร ด>านปsจจัยด>านท่ีพัก ด>าน
ปsจจัยการคมนาคมขนสCง และด>านปsจจัยด>านความปลอดภัย ผลการวิจัยพบวCา 
  2.1 กลุCมตัวอยCางนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจด>านสิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว โดยเร่ืองการโฆษณาทางสื่อตCางๆ อยCาง
นCาสนใจ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 198 คน ร>อยละ 49.5 รองลงมา คือ มาก
ท่ีสุด จํานวน 154 คน ร>อยละ 38.5 เร่ืองมีสถานท่ีทCองเท่ียวท่ีดึงดูดใจเปBนอยCางมาก ระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 207 คน ร>อยละ 51.8 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 153 คน ร>อย
ละ 38.2 เร่ืองเปBนแหลCงทCองเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพ/ สภาพแวดล>อมท่ีสวยงาม ระดับความพึงพอใจท่ี
มากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จํานวน 191 คน ร>อยละ 47.8 รองลงมา คือ มาก จํานวน 175 คน ร>อยละ 
43.8 ตามลําดับ เร่ืองเปBนสถานท่ีพักผCอนหยCอนใจได>เปBนอยCางดี ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ 
มาก จํานวน 190 คน ร>อยละ 47.5 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 173 คน ร>อยละ 43.2 ตามลําดับ 
  2.2 กลุCมตัวอยCางนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจด>านปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร โดยเร่ืองสินค>ามีคุณภาพและ
ราคาไมCแพงจนเกินไป ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 190 คน ร>อยละ 47.5 
รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 156 คน ร>อยละ 39.0 เร่ืองมีสินค>าหลากหลายและเปBนเอกลักษณ& 
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 194 คน ร>อยละ 48.5 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
459 

 

152 คน ร>อยละ 38.0 เร่ืองร>านอาหารมีความสะอาดและเหมาะสมราคา ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ มาก จํานวน 193 คน ร>อยละ 48.2 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 159 คน ร>อยละ 39.8 
เร่ืองมีความเปBนกันเอง กระตือรือร>นเต็มใจให>บริการ ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 
191 คน ร>อยละ 47.8 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 168 คน ร>อยละ 42.0 เร่ืองมีความเปBนมิตร 
ให>คําแนะนําและตอบคําถามได>อยCางชัดเจน ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จํานวน 
192 คน ร>อยละ 48.0 รองลงมา คือ มาก จํานวน 163 คน ร>อยละ 40.8 ตามลําดับ 
  2.3 กลุCมตัวอยCางนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจด>านปsจจัยด>านท่ีพัก เร่ืองท่ีพักมีจํานวนเพียงพอตCอความต>องการของ
นักทCองเท่ียว ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 193 คน ร>อยละ 48.5 รองลงมา คือ 
มากท่ีสุด จํานวน 175 คน ร>อยละ 43.8 ตามลําดับ เร่ืองมาตรฐานความสะอาดในท่ีพัก ระดับความ
พึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 198 คน ร>อยละ 49.5 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 167 คน 
ร>อยละ 41.8 เร่ืองการบริการภายในห>องพัก ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 192 
คน ร>อยละ 48.0 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 175 คน   ร>อยละ 43.8 เร่ืองความคุ>มคCาเม่ือได>พัก 
ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 213 คน ร>อยละ 53.2 รองลงมา คือ มากท่ีสุด 
จํานวน 161 คน ร>อยละ 40.2 เร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกมีมากเพียงพอตCอความต>องการ ระดับ
ความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จํานวน 189 คน ร>อยละ 47.2 รองลงมา คือ มาก จํานวน 
180 คน ร>อยละ 45.0 ตามลําดับ 
  2.4 กลุCมตัวอยCางนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
มีความพึงพอใจด>านปsจจัยด>านการคมนาคมขนสCง เร่ืองมีความสะดวกตCอการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทCองเท่ียว ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 232 คน ร>อยละ 58.0 รองลงมา คือ มาก
ท่ีสุด จํานวน 126 คน ร>อยละ 31.5 เร่ืองมีรถรับจ>างเพียงพอตCอความต>องการ ระดับความพึงพอใจท่ี
มากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 214 คน ร>อยละ 53.5 รองลงมา คือมากท่ีสุด จํานวน 153 คน ร>อยละ 
38.2 เร่ืองมีการจัดการจราจรอยCางเปBนระเบียบ ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มาก จํานวน 198 
คนร>อยละ 49.5 รองลงมา คือ มากท่ีสุด จํานวน 168 คน ร>อยละ 42.0 ตามลําดับ 
  2.5 กลุCมตัวอยCางนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
มีความพึงพอใจด>านปsจจัยด>านความปลอดภัย เร่ืองท่ีจอดรถฝs งทCาเรือมีเจ>าหน>าท่ีดูแลความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จํานวน 182 คน ร>อยละ 45.5 รองลงมา คือ มาก 
จํานวน 179 คน ร>อยละ 44.8 เร่ืองตํารวจทCองเท่ียวให>ความสําคัญกับการตรวจตราความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จํานวน 191 คน ร>อยละ 47.8 รองลงมา คือ มาก 
จํานวน 163 คน ร>อยละ 40.8 ตามลําดับ เร่ืองในบริเวณสถานท่ีทCองเท่ียวตCางๆ มีควบคุมดูแล
เก่ียวกับการนําอาวุธเข>าไปในพ้ืนท่ีน้ันๆ ระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด คือ มากท่ีสุด จํานวน 193 
คน ร>อยละ 48.2 รองลงมา คือ มาก จํานวน 163 คน ร>อยละ 40.8 ตามลําดับ 
  2.6 ระดับความพึงพอใจของกลุCมตัวอยCางของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียว
เกาะล>าน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมท้ัง 5 ด>าน อยูCในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปBนรายด>าน แตCละ
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ด>านเรียงจากมากไปน>อย พบวCา ปsจจัยด>านความปลอดภัย มีคCาเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยระดับความพึง
พอใจอยูCในระดับ มาก รองลงมา คือ ปsจจัยด>านท่ีพัก ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก สิ่งดึงดูดใจ
นักทCองเท่ียว ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร ความพึงพอใจอยูC
ในระดับ มาก และปsจจัยด>านการคมนาคมขนสCง ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ตามลําดับ 
  2.7 ระดับความพึงพอใจของกลุCมตัวอยCางของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียว 
เกาะล>าน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในด>านสิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว โดยรวมอยูCในระดับ เม่ือพิจารณาเปBน
รายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เปBนแหลCงทCองเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพ/ สภาพแวดล>อมท่ีสวยงาม 
ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก รองลงมา คือ เปBนสถานท่ีพักผCอนหยCอนใจได>เปBนอยCางดี ความพึง
พอใจอยูCในระดับ มาก มีสถานท่ีทCองเท่ียวท่ีดึงดูดใจเปBนอยCางมาก ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก 
และมีการโฆษณาทางสื่อตCางๆ อยCางนCาสนใจ ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ตามลําดับ 
  2.8 ระดับความพึงพอใจของกลุCมนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี ในด>านปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร โดยรวมอยูCในระดับ มากเม่ือ
พิจารณาเปBนรายข>อ พบวCา คCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีความเปBนมิตร ให>คําแนะนําและตอบคําถามได>
อยCางชัดเจน ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก รองลงมา คือ มีความเปBนกันเอง กระตือรือร>นและเต็มใจ
บริการ ความพึงพอใจอยูCในระดับ มากร>านอาหารมีความสะอาดและเหมาะสมกับราคา ความพึง
พอใจอยูCในระดับ มาก สินค>ามีคุณภาพและราคาไมCแพงจนเกินไป ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก 
และมีสินค>าหลากหลายและเปBนเอกลักษณ& ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ตามลําดับ 
  2.9 ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ในด>านปsจจัยด>านท่ีพัก โดยรวมอยูCในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ พบวCา 
คCาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด คือ สิ่งอํานวยความสะดวกมีมากเพียงพอตCอความต>องการ ความพึงพอใจอยูCใน
ระดับ มาก รองลงมา คือ การบริการภายในความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ท่ีพักมีจํานวนเพียงพอตCอ
ความต>องการของนักทCองเท่ียว มาตรฐานความสะอาดในท่ีพัก ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ความ
คุ>มคCาเม่ือได>มาพัก ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก 
  2.10 ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ในด>านปsจจัยด>านการคมนาคมขนสCง โดยรวมอยูCในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ 
พบวCา คCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการจัดการจราจรอยCางเปBนระเบียบ ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก 
รองลงมา คือ มีรถรับจ>างเพียงพอตCอความต>องการ ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก มีความสะดวกตCอ
การเดินทางไปยังสถานท่ีทCองเท่ียว ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก 
  2.11 ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ในด>านปsจจัยด>านความปลอดภัย โดยรวมอยูCในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปBนรายข>อ 
พบวCา คCาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ในบริเวณสถานท่ีทCองเท่ียวตCางๆ มีการควบคุมดูแลเก่ียวกับการนําการนํา
อาวุธเข>าไปในพ้ืนท่ีน้ันๆ ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก รองลงมา คือ ตํารวจทCองเท่ียวให>ความสําคัญ
กับการตรวจตราความปลอดภัย ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก ท่ีจอดรถฝs งทCาเรือมีเจ>าหน>าท่ีดูแล
ความปลอดภัย ความพึงพอใจอยูCในระดับ มาก 
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 3. ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
พบวCา เพศ สถานภาพทางครอบครัว และภูมิลําเนา มีความพึงพอใจ ด>านสิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว 
ปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร ปsจจัยด>านท่ีพัก ปsจจัยด>านการคมนาคมขนสCง และปsจจัยด>าน
ความปลอดภัย ไมCแตกตCางกัน สCวน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได>เฉลี่ยตCอเดือน มีความพึง
พอใจ ด>านสิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว ปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร ปsจจัยด>านท่ีพัก ปsจจัยด>าน
การคมนาคมขนสCง และปsจจัยด>านความปลอดภัย แตกตCางกัน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทCองเท่ียวเกาะล>าน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีประเด็นท่ีผู>วิจัยได>นํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห&สCวนบุคคลของนักทCองเท่ียว พบวCา นักทCองเท่ียวสCวนใหญCเปBนเพศหญิง มี
อายุระหวCาง 21 – 30 ปO มีอาชีพเปBนนักเรียน/ นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได>เฉลี่ยตCอ
เดือนน>อยกวCา 10,000 บาท สถานภาพทางครอบครัว โสด และภูมิลําเนาอยูCในจังหวัดตCางๆ ของภาค
กลาง ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ&โอฬาร (2552: บทคัดยCอ) 
 2. ผลวิเคราะห&ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว ด>านสิ่งดึงดูดใจนักทCองเท่ียว ภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับ มาก โดยนักทCองเท่ียวเห็นวCา มีการโฆษณาทางสื่อตCางๆ อยCางนCาสนใจ มี
สถานท่ีทCองเท่ียวท่ีดึงดูดใจเปBนอยCางมาก เปBนแหลCงทCองเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพ/ สภาพแวดล>อมท่ี
สวยงาม และเปBนสถานท่ีพักผCอนหยCอนใจได>เปBนอยCางดี ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ วิธาน จีนา
ภักด์ิ (2555) ได>ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตCออุทยานแหCงชาตินํ้าตกเอรา
วัน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวCา ความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตCออุทยาน
แหCงชาตินํ้าตกเอราวัน จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูCในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห&ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว ปsจจัยด>านร>านอาหารและภัตตาคาร 
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยนักทCองเท่ียวเห็นวCา สินค>ามีคุณภาพและราคาไมCแพง
จนเกินไป มีสินค>าท่ีหลากหลายและเปBนเอกลักษณ& ร>านอาหารมีความสะอาดและเหมาะสมกับราคา 
มีความเปBนกันเอง กระตือรือร>นและเต็มใจบริการ มีความเปBนมิตร ให>คําแนะนําและตอบคําถามได>
อยCางชัดเจน ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ&โอฬาร (2552: บทคัดยCอ) การศึกษา 
ปsจจัยทางด>านโบราณสถานและสภาพแวดล>อม ด>านการคมนาคม ด>านบทบาทของรัฐได>รับความพึง
พอใจมากจากการทCองเท่ียวในจงหวัดพระนครศรีอยุธยา สCวนปsจจัยด>านราคาสินค>าและบริการ ด>าน
ความปลอดภัย ด>านของท่ีระลึก ด>านการบริการ นักทCองเท่ียวชาว ไทยได>รับความพึงพอใจในระดับ 
มาก 
 4. ผลการวิเคราะห&ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว ปsจจัยด>านท่ีพัก ภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดับ มาก โดยนักทCองเท่ียวเห็นวCา ท่ีพักมีจํานวนเพียงพอตCอความต>องการของนักทCองเท่ียว 
มาตรฐานความสะอาดในท่ีพัก การบริการภายใน ความคุ>มคCาเม่ือได>มาพัก สิ่งอํานวยความสะดวกมี
มากเพียงพอตCอความต>องการ ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ&โอฬาร (2552: 
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บทคัดยCอ) ศึกษา ปsจจัยทางด>านโบราณสถานและสภาพแวดล>อม ด>านการคมนาคม ด>านบทบาทของ
รัฐได>รับความพึงพอใจมากจากการทCองเท่ียวในจงหวัดพระนครศรีอยุธยา สCวนปsจจัยด>านราคาสินค>า
และบริการ ด>านความปลอดภัย ด>านของท่ีระลึก ด>านการบริการ นักทCองเท่ียวชาว ไทยได>รับความพึง
พอใจในระดับ มาก 
 5. ผลการวิเคราะห&ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว ปsจจัยด>านคมนาคมขนสCง ภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยนักทCองเท่ียวเห็นวCา มีความสะดวกตCอการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทCองเท่ียว มีรถรับจ>างเพียงพอตCอความต>องการ มีการจัดการจราจรอยCางเปBนระเบียบ ซึ่งสอดคล>องกับ
ผลงานวิจัยของ วิธาน จีนาภักด์ิ (2555) ได>ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตCอ
อุทยานแหCงชาตินํ้าตกเอราวัน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวCา ความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีตCออุทยานแหCงชาตินํ้าตกเอราวัน จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูCในระดับมาก 
 6. ผลการวิเคราะห&ระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว ปsจจัยด>านความปลอดภัย ภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยนักทCองเท่ียวเห็นวCา จอดรถฝs งทCาเรือมีเจ>าหน>าท่ีดูแลความปลอดภัย 
ตํารวจทCองเท่ียวให>ความสําคัญกับการตรวจตราความปลอดภัย ในบริเวณสถานท่ีทCองเท่ียวตCางๆ มี
การควบคุมดูแลเก่ียวกับการนําอาวุธเข>าไปในพ้ืนท่ีน้ันๆ ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ วิธาน จีนา
ภักด์ิ (2555) ได>ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตCออุทยานแหCงชาตินํ้าตกเอรา
วัน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวCา ความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตCออุทยาน
แหCงชาตินํ้าตกเอราวัน จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูCในระดับมาก 
 7. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว พบวCา อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได>เฉลี่ยตCอเดือน มีความพึงพอใจแตกตCางกัน ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ สภาพ 
ประภาสวัสด์ิ (2555) ได>ศึกษาเร่ืองทัศนคติและความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวแบบวันเดียว ณ หาด
บางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในหาดบางแสน จังหวัด
ชลบุรี แบบวันเดียวท่ีแตกตCางกัน และมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตCางกันในลักษณะประชากรศาสตร&
ทางด>านอายุ การศึกษา สถานภาพและระดับรายได> 
 8. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทCองเท่ียว พบวCา เพศ สถานภาพทาง
ครอบครัว และภูมิลําเนา มีความพึงพอใจไมCแตกตCางกัน ซึ่งสอดคล>องกับผลงานวิจัยของ เจตน&สฤษฏ& 
สังขพันธ& (2559) ได>ศึกษาความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวท่ีมาใช>บริการตลาดนํ้าคลองแห อําเภอ
หาดใหญC จังหวัดสงขลา นักทCองเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษาและรายได>เฉลี่ยตCอเดือนตCางกันมี
ความพอใจมาใช>บริการตลาดนํ้าคลองแหทุกด>านไมCแตกตCางกัน 
 
ข อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 
 รูปแบบการศึกษาคร้ังน้ีใช>ในการศึกษาความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ทCองเท่ียวเกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรี เทCาน้ัน พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทCองเท่ียวกลุCมอ่ืน 
สามารถนํารูปแบบการศึกษาวิจัยน้ีไปใช>ในการศึกษาวิจัยได> 
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จากผลการวิจัยคร้ังน้ีเปBนประโยชน&สําหรับผู>ประกอบการธุรกิจทCองเท่ียวในจังหวัด
แมCฮCองสอนและหนCวยงานท่ีเก่ียวข>อง นักวิชาการ และผู> ทีสนใจเก่ียวกับความพึงพอใจของ
นักทCองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทCองเท่ียวเกาะล>านพัทยา จังหวัดชลบุรีที่สามารถนําองค&ความรู>ไปใช>
ประโยชน&ในการพัฒนาธุรกิจและสCงเสริมการทCองเท่ียวในท่ีตCางๆให>เกิดประโยชน&และรายได> รวมท้ัง
งานวิจัยช้ินตCอไป 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง การจัดการการกําจัดขยะขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร อําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร>อยเอ็ด มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารนโยบาย
สาธารณะ เพ่ือการจัดการการกําจัดขยะขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพัตรพิมาน 
จังหวัดร>อยเอ็ด ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู>วิจัยเลือกกลุCมตัวอยCางโดยการสุCมแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู>นําและตัวแทนจํานวนท้ังสิ้น 15 คน โดยสัมภาษณ&ผู>นําชุมชนท่ีเปBนทางการและไมC
เปBนทางการในท่ีได> ได>แกC นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิสภา อบต. และบุคลากรในองค&การ
ตําบลศรีโคตร โดยใช>การสัมภาษณ&เชิงลึกในกลุCมประชากรเพ่ือนําข>อมูลท่ีได>มาวิเคราะห& 

ผลการวิจัยพบวCา การจัดการขยะของชุมชนในด>านหลักการ/วิธีการจัดการขยะกลุCมตัวอยCาง
ท้ังหมด มีความคิดเห็นวCา อบต.มีหลักการ/วิธีการในการจัดการขยะ แตCในการดําเนินการยังไมC
เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมเวลาในการจัดเก็บขยะ ในด>านประสิทธิผลของการกําจัดขยะกลุCมตัวอยCางร>อย
ละ 66.67 มีความคิดเห็นวCา การจัดเก็บขยะไมCตรงตCอเวลา คCาธรรมเนียมในการจัดเก็บไมCเหมาะสม 
อุปกรณ& เชCน ถังขยะ รถเก็บขยะ ยังไมCเพียงพอ ในด>านการลดปริมาณขยะ กลุCมตัวอยCางท้ังหมด เห็น
ด>วยกับการลดปริมาณขยะโดยแยกประเภทและการนํากลับมาใช>ประโยชน&ใหมC ในด>านวิธีการเผา 
และสุดท>าย ด>านการรณรงค&คัดแยกขยะ กลุCมตัวอยCางท้ังหมด เห็นด>วยวCาควรมีกิจกรรมรณรงค&ให>มี
การคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะโดยการจําหนCายตCอและนํากลับมาใช>ใหมC 
 ข>อเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูCความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ คือ ต>องได>รับความรCวมมือ
จากประชาชน โดยเร่ิมต้ังแตCระดับครัวเรือน ควรมีการคัดแยกขยะกCอนท้ิง และต>องมีการรณรงค&อยCาง
ตCอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เผยแพรCให>ความรู>ในเร่ืองเก่ียวกับขยะและปลูกจิตสํานึกให>คนในชุมชนมีวินัย
ในการท้ิงขยะ มีความรับผิดชอบตCอสCวนรวม และสCงเสริมให>ประชาชนได>เข>ามามีสCวนรCวมในการ
จัดการขยะในชุมชนของตน อันจะนําไปสูCความสําเร็จในการบริหารนโยบายสาธารณะ กรณีนโยบาย
กําจัดขยะ ขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร ได>อยCางย่ังยืน 
คําสําคัญ: นโยบายกําจัดขยะ, การจัดการการกําจัดขยะ, จังหวัดร>อยเอ็ด 
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Abstract  
 The research aimed to study Waste Management of Sri Kot Sub-district 
Administration Organization, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province in the order 
to use the results as the guideline for Public Policy on Waste Management Sri Kot 
Sub-district Administration Organization, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province 
to improve Waste Management in their community. The findings revealed that all of 
the sample group believed that the principle and the method used for Waste 
Management were not sufficiently efficient. For the efficiency of the Waste 
Management, 66.67% of the sample group perceived that the waste collecting was 
not punctual. The fee for Waste Management was not suitable. The instrument for 
collecting waste, like garbage cans and garbage trucks, was not sufficient. 100% of 
the sample agreed that the classification and recycling of the garbage was the way to 
decrease the quantity of the garbage. For the method used for Waste Management, 
80% of the respondents agreed to the sanitary landfill. 40% agreed to the 
incinerator. Finally, for the campaign of Waste Management, 100% of the sample 
group agreed to the classification of the garbage and they believed that selling or 
recycling the garbage could decrease the amount of the garbage.  
 The researcher believed the Waste Management would be successful if the 
people in the community cooperated. It started from the household to classify the 
garbage before throwing it away. For the Public Policy on Waste Management: A case 
study of Sri Kot Sub-district Administration Organization, Chaturaphak Phiman District, 
Roi Et Province, they should have continuous campaign to publicize the information 
of waste management and to motivate the awareness of the people to be 
responsible for waste management and to encourage people to manage the waste 
themselves. This was the way for sustainable waste management of Sri Kot Sub-
district Administration Organization, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province. 
Keywords : Public Policy on Waste Management, Waste Management, Roi Et Province 
 
บทนํา 

ผลท่ีเกิดจากการเรCงรัดพัฒนาประเทศท่ีมุCงเน>นด>านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได>สCงผล
กระทบท่ีกCอให>เกิดปsญหาด>านสิ่งแวดล>อมเปBนปsญหาหน่ึงท่ีนับวันย่ิงทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อาทิ
เชCน ปsญหาขยะมูลฝอย นํ้าเนCาเสีย อากาศเปBนพิษ ฯลฯ จากสถานการณ&ด>านการจัดการขยะ มูลฝอย
ของประเทศไทยในปsจจุบัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชนท่ัวประเทศประมาณ 14 ล>านตันตCอปO  
และมีแนวโน>มวCาในอนาคตจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ปsจจุบันหนCวยงานราชการสCวนท>องถ่ินและสCวน
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ท่ีเก่ียวข>องสามารถนําขยะไปกําจัดได>เพียงร>อยละ 60 – 70 สCวนท่ีเหลือก็จะกองอยูCตามริมถนนหรือ
ไหลไปตามแมCนํ้า ลําคลอง แม>รัฐบาลจะมีการรณรงค&ประชาสัมพันธ&ให>ประชาชนลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในรูปแบบตCางๆ แล>วก็ตาม  

ดังน้ันเพ่ือแก>ไขปsญหาดังกลCาวจําเปBนต>องมีการวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยซึ่ง
จําเปBนต>องอาศัยความรCวมมือทุกฝ�าย และดําเนินการแก>ไขปsญหาอยCางจริงจัง การกําจัดขยะมูลฝอย
ขององค&กรปกครองสCวนท>องถ่ินตCางๆ จะต>องมีการบริหารจัดการอยCางเปBนระบบ ท้ังในเร่ืองการ
ดําเนินการและบุคลากรรวมท้ังการจัดเก็บคCาธรรมเนียมอยCางมีประสิทธิภาพและเปBนธรรม จากการลง
สํารวจพ้ืนท่ีพบวCา ในพ้ืนท่ีของตําบลศรีโคตรมีร>านค>า ร>านอาหาร บ>านเรือนเพ่ิมข้ึนเปBนจํานวนมาก 
รวมท้ังมีคนย>ายถ่ินฐานเข>ามาอยูCในพ้ืนท่ีอีกจํานวนมาก ทําให>วิถีชีวิตความเปBนอยูCด้ังเดิมของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป กCอให> เกิดปsญหาตCางๆ ตามมามากมาย และได>รCวมประชุมกับผู> นํ าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ปลัด อบต. รองปลัด อบต. รองนายก อบต. และเจ>าหน>าท่ีของ อบต.ศรีโคตร 
ทําให>ได>ทราบถึงปsญหาการจัดการขยะท่ีมีความจําเปBนต>องได>รับการแก>ไข 
 ด>วยเหตุผลดังกลCาว ผู>วิจัยจึงได>เลือกปsญหาการจัดการขยะชุมชนในเขตพ้ืนท่ีองค&การบริหาร
สCวนตําบลศรีโคตร เพ่ือศึกษาปsญหาและหาแนวทางในการจัดการมลภาวะด>านสิ่งแวดล>อมจากขยะมูล
ฝอยท่ีตกค>างให>ถูกต>อง เปBนการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต โดยมุCงเน>นการมีสCวนรCวม
จากภาคประชาชนในการกําจัดขยะด>วยเทคนิควิธีการตCางๆ ซึ่งจะเปBนประโยชน&ตCอชุมชนตCอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารนโยบายสาธารณะ เพ่ือการจัดการการกําจัดขยะของ
องค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร>อยเอ็ด 

2.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารนโยบายสาธารณะ เพ่ือการจัดการ
การกําจัดขยะขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร>อยเอ็ด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง การจัดการการกําจัดขยะขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร>อยเอ็ด เปBนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข>อมูล 
 4. การวิเคราะห&ข>อมูล 

Input 

1. ข>อมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปพัฒนาเปBนแนวทางสูCแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการขยะแบบย่ังยืน 

2. แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ศรีโคตร 

Process 

การดําเนินการสัมภาษณ&เชิงลึกนายก อบต. รองนายก อบต. 

สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรในองค&การบริหารสCวนตําบล   

ศรีโคตรโดยใช>แบบสัมภาษณ& คําถาม 5 ข>อ 

Output 

แนวทางการจัดการขยะในพ้ืนท่ี อบต.ศรีโคตร 

Outcome 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ศรีโคตร ได>รับประโยชน&โดยปริมาณขยะ

ลดลง และสิ่งแวดล>อมดีขึ้น 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใช> ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  ผู> วิ จัยเลือกกลุCม ตัวอยCางโดยการสุCมแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู>นําและตัวแทนจํานวนท้ังสิ้น 15 คน โดยสัมภาษณ&ผู>นําชุมชนท่ีเปBนทางการและไมC
เปBนทางการในท่ีได> ได>แกC นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิสภา อบต.  และบุคลากรในองค&การ
ตําบลศรีโคตร  
 เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ&ท่ีครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยซึ่งเปBนสิ่งท่ีต>องการศึกษาเพ่ือให>บรรลุ
วัตถุประสงค&ที่ต้ังเอาไว>โดยมีการเรียงลําดับเน้ือหาของคําถามเปBนลักษณะของคําถามปลายเป�ด 

 โครงสร>างคําถามในการสัมภาษณ&แบCงออกเปBน 3 สCวน ได>แกC 
 สCวนท่ี 1 แนวคําถามเก่ียวกับข>อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู>นําชุมชนหรือตัวแทน 
 สCวนท่ี 2 แนวคําถามเก่ียวกับข>อมูลพ้ืนฐานการจัดการขยะของชุมชนเพ่ือนํามาเปBนแนว

ทางแก>ไขและพัฒนาตCอไป 
 สCวนท่ี 3 ปsญหาและอุปสรรคในการศึกษาการบริหารจัดการขยะ 
 สCวนท่ี 4 ข>อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะของชุมชน 
การเก็บรวบรวมข อมูล 
การเก็บรวบรวมข>อมูล ผู>วิจัยได>นําแบบสัมภาษณ&รวมท้ังอุปกรณ&ท่ีใช>ในการสัมภาษณ&ลงพ้ืนท่ี

องค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร เพ่ือสัมภาษณ&เชิงลึกกลุCมประชากรท่ีได>จากการสุCมตัวอยCางแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู>นําหรือตัวแทน แล>วนําข>อมูลท่ีได>ทั้งหมดไปวิเคราะห&ตCอไป 

การวิเคราะห�ข อมูล 
การวิเคราะห&ข>อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี นําข>อมูลท่ีได>ทําการรวบรวมจากแบบสัมภาษณ&มา

วิเคราะห&ข>อมูลโดยใช>สถิติบรรยายด>วยการแจกแจงความถ่ี และหาคCาร>อยละของกลุCมตัวอยCางท่ีตอบ
แบบสัมภาษณ&ทั้งหมด แล>วนํามาวิเคราะห&ข>อมูลจากเกณฑ&ระดับความคิดเห็น ดังตCอไปน้ี 

ระดับความคิดเห็นจากแบบสัมภาษณ&            ความหมาย 
  ร>อยละ 0 – 20      ตํ่ามาก 
  ร>อยละ 20.01 – 40     ตํ่า 
  ร>อยละ 40.01 – 60     ปานกลาง 
  ร>อยละ 60.01 – 80     สูง 
  ร>อยละ 80.01 – 100     สูงมาก 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห&คําสัมภาษณ&กลุCมตัวอยCางในการวิจัยการจัดการการกําจัดขยะขององค&การ
บริหารสCวนตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร>อยเอ็ด มีดังน้ี 
 ข้ันหลักการ / วิธีการกําจัดขยะขององค&การบริหารสCวนตําบลโนนยาง ผู>ให>สัมภาษณ& จํานวน 15 
คน คิดเปBนร>อยละ 100.00 มีความคิดเห็นวCา อบต. มีหลักการ / วิธีการในการดําเนินงานจัดการกําจัดขยะ 
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มีการดําเนินการจัดการขยะอยCางเพียงพอ จํานวน 5 คน คิดเปBนร>อยละ 33.33 และเห็นวCาควรเพ่ิมเวลา
การเก็บขยะ จํานวน 10 คน คิดเปBนร>อยละ 66.67 อาจกลCาวโดยรวมได>วCาในข้ันหลักการ / วิธีการกําจัด
ขยะอยูCในระดับท่ีสูงมาก คิดเปBนร>อยละ 66.67 
 ข้ันประสิทธิผลการกําจัดขยะ ขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร ผู>ให>สัมภาษณ&มีความ
คิดเห็นวCา การตรงเวลา จํานวน 5 คน คิดเปBนร>อยละ 33.33 การเก็บคCาธรรมเนียมมีความเหมาะสม 
จํานวน 5 คน คิดเปBนร>อยละ 33.33 และในด>านอุปกรณ& เชCน ถังขยะ รถเก็บขยะ จํานวน 10 คน คิดเปBน
ร>อยละ 66.67  อาจกลCาวโดยรวมได>วCาในข้ันประสิทธิผลของการกําจัดขยะในระดับปานกลาง คิดเปBนร>อย
ละ 50.00 
 ข้ันการลดปริมาณขยะ ขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร จากผู>ให>สัมภาษณ&พบวCามีการลด
ปริมาณขยะโดยการแยกประเภท จํานวน 15 คน คิดเปBนร>อยละ 100.00 และมีการลดปริมาณขยะโดยการ
นํากลับมาใช>ประโยชน&ใหมC จํานวน 15 คน คิดเปBนร>อยละ 100.00 อาจกลCาวโดยรวมได>วCาในข้ันตอนการ
ลดปริมาณขยะในระดับท่ีสูงมาก คิดเปBนร>อยละ 100.00 
 ข้ันวิธีการกําจัดขยะ ขององค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร  จากผู>ให>สัมภาษณ&พบวCา เลือก
วิธีการกําจัดขยะโดยวิธีการฝsงกลบ จํานวน 12 คน คิดเปBนร>อยละ 80.00 และเลือกวิธีการกําจัดโดย
วิธีการเผา จํานวน 6 คน คิดเปBนร>อยละ 40.00 อาจกลCาวโดยรวมได>วCาประชาชนเลือกการจัดการขยะของ
ชุมชนในข้ันตอนวิธีการกําจัดขยะในระดับท่ีสูงมาก คิดเปBนร>อยละ 73.33 
 ข้ันตอนการรณรงค&ให>มีการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ ขององค&การบริหารสCวนตําบลศรี
โคตร จากผู>ให>สัมภาษณ&พบวCา มีการคัดแยกขยะเพ่ือการจําหนCายตCอ จํานวน 15 คน คิดเปBนร>อยละ 
100.00 มีการคัดแยกขยะโดยการนํากลับมาใช>ประโยชน&ใหมC จํานวน 15 คน คิดเปBนร>อยละ 100.00  และ
มีกิจกรรมหรือการรณรงค&ให>มีการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15 คน คิดเปBนร>อยละ 100.00 
อาจกลCาวโดยรวมได>วCาประชาชนควรจะมีสCวนรCวมกับภาครัฐในข้ันตอนการรณรงค&การคัดแยกขยะใน
ระดับท่ีสูงมาก คิดเปBนร>อยละ 100.00 
 สCวนปsญหาและอุปสรรคน้ัน กลุCมตัวอยCางได>แสดงความเห็นในประเด็นสําคัญวCา ประชาชนขาด
การมีสCวนรCวม และความรCวมมือในการปฏิบัติเพราะประชาชนสCวนใหญCเห็นเปBนหน>าท่ีของเจ>าหน>าท่ี 
เน่ืองจากรัฐบาลเก็บคCาธรรมเนียมไปแล>วและยังขาดความตระหนักโทษท่ีจะได>รับจากสิ่งแวดล>อม 
 สําหรับข>อเสนอแนะน้ัน กลุCมตัวอยCางได>แสดงความเห็นวCาปริมาณขยะมีแนวโน>มเพ่ิมสูงข้ึน 
ดังน้ันควรจัดให>มีโครงการหรือกิจกรรมสCงเสริมสนับสนุนให>ประชาชนลดการนําขยะเข>าครัวเรือน ท้ังน้ี
ภาครัฐต>องมีการสนับสนุนอยCางเปBนทางการ 
 
อภิปรายผล 

การจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนท่ีองค&การบริหารสCวนตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพัตรพิมาน 
จังหวัดร>อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได>ดังน้ี 

ข้ันหลักการ/วิธีการกําจัดขยะ อบต. มีหลักการ/วิธีการกําจัดขยะ กลุCมตัวอยCางท้ังหมดมี
ความคิดเห็นวCา อบต.มีหลักการ/วิธีการในการจัดการขยะ แตCในการดําเนินการยังไมCเพียงพอ ควรมีการ
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เพ่ิมเวลาในการจัดเก็บขยะ องค&กรปกครองสCวนท>องถ่ินต>องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการ และการ
บริหารแนวใหมCท่ีกระจายอํานาจการจัดการท>องถ่ินลงไปสูCชุมชน ประชาชนให>เปBนผู>จัดการสิ่งแวดล>อม
และชุมชนด>วยตัวเขาเอง ฝ�ายบริหารเปBนเพียงแคCอํานวยความสะดวก และประสานงานเพ่ือให>เกิดการ
ทํางานในเบ้ืองต>นเทCาน้ัน จากน้ันก็สนับสนุนให>เกิดการทํางานของชาวบ>านในละแวกบ>านกันเองรวมท้ัง
ชCวยประสานให>แตCละละแวกบ>านมาเปBนเครือขCายการจัดการชุมชน 

ข้ันประสิทธิผลการกําจัดขยะ การตรงเวลา และการเก็บคCาธรรมเนียม กลุCมตัวอยCางร>อยละ 
66.67 มีความคิดเห็นวCา การจัดเก็บขยะไมCตรงตCอเวลา คCาธรรมเนียมในการจัดเก็บไมCเหมาะสม อุปกรณ& 
เชCน ถังขยะ รถเก็บขยะ ยังไมCเพียงพอ ซึ่งการจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนในบางชุมชนสัปดาห&ละหน่ึงคร้ัง 
ซึ่งไมCเพียงพอกับปริมาณขยะท่ีมีจํานวนมากทําให>มีขยะตกค>าง อบต.ยังไมCมีการวางแผนการจัดการขยะ
ให>สอดคล>องกับประเภทและปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน สภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ีกําจัดขยะและงบประมาณท่ีมี
ทําให>การจัดการขยะของอบต.ไมCมีประสิทธิภาพ ผู>บริหารของอบต.ไมCให>ความสําคัญหรือสนับสนุนให>มี
การจัดทําโครงการแผนงาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวข>องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชนอยCางจริงจัง การจัดเก็บขยะจําเปBนต>องมีภาชนะรองรับการเก็บขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีภาชนะ
ต>องมีความสะดวกตCอการใช>งานของหนCวยงาน ไมCเปBนการสิ้นเปลืองงบประมาณ และการดําเนินงานการ
จัดเก็บขยะจําเปBนท่ีต>องมีการกําหนดแนวทางการบริหารคุณภาพของการจัดเก็บ ซึ่งต>องคํานึงถึงปsจจัยท่ี
เก่ียวข>องท้ัง คน งบประมาณ และวัสดุท่ีเปBนภาชนะรองรับการจัดเก็บขยะท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเอ้ือให>
ข้ันตอนตCอเน่ืองคือการขนและกําจัดหรือทําลาย สามารถดําเนินการได>อยCางมีประสิทธิภาพ 

ข้ันลดปริมาณขยะ กลุCมตัวอยCางท้ังหมด เห็นด>วยกับการลดปริมาณขยะโดยแยกประเภทและ
การนํากลับมาใช>ประโยชน&ใหมC กลุCมตัวอยCางมีการรับรู>ข>อมูลขCาวสารในด>านวิธีการกําจัดขยะได>อยCาง
ถูกต>อง โดยเฉพาะการคัดแยกขยะกCอนนําไปท้ิงเปBนวิธีทําให>ลดปริมาณขยะลงไปได>มากและยังสามารถ
นําขยะบางสCวนไปขายได>รายได>อีกด>วย 

ข้ันวิธีการกําจัดขยะ กลุCมตัวอยCางท้ังหมด เลือกวิธีการกําจัดขยะโดยวิธีการฝsงกลบ ทุกคนมี
ความตระหนักเก่ียวกับปsญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบตCอสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศใน
การเผาขยะได> การเผาขยะมูลฝอยในท่ีโลCงทําให>เกิดมลพิษทางอากาศอันได>แกC ฝุ�นละออง ควัน เถ>า 
สารพิษ และก�าซพิษ อันมีผลกระทบตCอสุขภาพ สร>างความเดือดร>อนรําคาญเสี่ยงตCอการเกิดเพลิงไหม> 

ข้ันตอนการรณรงค&การคัดแยกขยะ กลุCมตัวอยCางท้ังหมด เห็นด>วยกับการคัดแยกประเภทเพ่ือ
ขาย หรือนํากลับมาใช>ประโยชน&ใหมC และการสCงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการรณรงค&ให>มีการคัด
แยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ การเป�ดโอกาสให>ประชาชนเข>ามามีสCวนรCวมในการจัดการด>านคัดแยกขยะ
มูลฝอยเพ่ือนกลับมาผลิตใหมCเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดการบริโภคท่ีมีบรรจุภัณฑ&หลายข้ันตอน 
และการจัดการขยะแบบครบวงจรมีความจําเปBนต>องจัดให>มีการคัดแยกขยะเปBนประเภทตCางๆ โดยมี
วัตถุประสงค&เพ่ือนํากลับไปใช>ประโยชน&ใหมCเปBนการกําจัดและการลดปริมาณขยะอยCางผสมผสานเพ่ือ
นําไปสูCการปฏิบัติอยCางเหมาะสม นอกจากน้ีผู>บริหารควรให>ความสําคัญในเร่ืองการจัดการมูลฝอยท่ี
แหลCงกําเนิด (ครัวเรือน) และมีการกําหนดเปBนนโยบายท่ีชัดเจน 
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ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. หนCวยงานท่ีเก่ียวข>องควรจะอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังอุปกรณ&ที่ใช>บรรจุขยะมูลฝอย
ในชุมชน เชCน ถุงดํา แทนการใช>ถังบรรจุให>เพียงพอตCอปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความ
สะดวกในการคัดแยกขยะประเภทสามารถขนถCายได>สะดวกรวดเร็ว และควรดําเนินการจัดเก็บทุกวัน 
โดยเร่ิมจากหมูCบ>านท่ีมีความพร>อมเปBนต>นแบบให>แกCชุมชน 

2. ควรสนับสนุนให>มีการประชาสัมพันธ&ขCาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอยตCางๆ ผCานสื่อในท>องถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน เชCน ผู>นําชุมชน หอกระจายขCายของหมูCบ>าน โดยให>มีการดําเนินการอยCางตCอเน่ืองและ
เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของคนในท>องถ่ิน 
 3. หนCวยงานท่ีเก่ียวข>องควรจัดกิจกรรมรณรงค& และกระตุ>นการสร>างจิตสํานึกในการคัด 
แยกขยะภายในครัวเรือนกCอนนําไปท้ิงและมีการสร>างแรงจูงใจให>ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสCวนรCวม เชCน 
การประกวดหมูCบ>านนCาอยูC และมอบรางวัลประจําเดือนทุกเดือน เปBนต>น 

 
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
เน่ืองจากปsญหาสภาพการณ&ปริมาณขยะท่ีมีแนวโน>มเพ่ิมข้ึนในอนาคตอันใกล>น้ี ผู>วิจัยได>มี

ข>อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตCอไปในการศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการลดปริมาณ
ขยะโดยแยกประเภทของเหลือใช>เพ่ือนํากลับมาใช>ประโยชน&ภายในพ้ืนท่ี ตามแนวทางของกรม
สCงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล>อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อมเพ่ือแก>ไข และปรับปรุงการ
บริหารจัดการขยะให>เกิดประสิทธิผล 
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บทคัดย�อ  

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค&เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ&ตามความคิดเห็นของ
พนักงานเจ>าหน>าท่ีในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย รวมถึงปsญหาและแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติ โดยประชากรศึกษาได>แกC ผู>บริหาร บุคลากร และเจ>าหน>าท่ีท่ีเก่ียวข>องในการนําหลักการ
บริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีการกําหนด
กลุCมตัวอยCาง ใช>การสุCมตัวอยCางแบบเจาะจงโดยใช>วิธีการเก็บข>อมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน 
6 คนในเทศบาลตําบลนาอาน เคร่ืองมือท่ีในการเก็บรวบรวมข>อมูลคือ ข>อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ&โดยสัมภาษณ&แบบมีโครงสร>างหรือการสัมภาษณ&แบบเปBนทางการ โดยผลการศึกษาพบวCา  
 1) การนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาปฏิบัติในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัด
เลย ได>นําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาใช>ในการบริหารจัดการองค&กร โดยจัดทําเปBนแผนยุทธศาสตร&
พัฒนา แบบ 4 ปO และยังมีแผนปฏิบัติราชการประจําปO ซึ่งการจัดทําแผนยุทธศาสตร&พัฒนาซึ่งมี
ข้ันตอนและกระบวนการประกอบด>วย  
 1.1) การจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร&พัฒนา คณะกรรมการผู>ทรงคุณวุฒิใน
พ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณากรอบ และกําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร& 
 1.2) นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานตําบล ให>ความเห็นชอบและประกาศเปBนแผน
ยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล 4 ปO  
 1.3) นําเสนอแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบลให>จังหวัด และพร>อมปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล
ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร&จังหวัดได>เสมอ  
 1.4) ปลัด อบต. ควบคุมดูแล กํากับการจัดการเชิงกลยุทธ&ของแผนยุทธศาสตร& รCวมกับ
คณะกรรมการบริหารงานตําบล  
 2) ปsญหาและอุปสรรคในการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาปรับใช>ในการปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ปsญหาด>านการจัดการปsญหาและจากการสื่อสาร หรือ
การประชาสัมพันธ&  
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 3) แนวทางในการแก>ไขปsญหาและอุปสรรคในการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาใช>ในการ
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย คือ ผู>บริหารระดับสูงต>องให>ความสําคัญ
กับผู>ปฏิบัติงานระดับลCางให>มีสCวนรับรู>รับทราบและเห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล 
และรู>สึกวCาเปBนสCวนหน่ึงในการผลักดันให>แผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบลประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศน& 
ภารกิจ เป}าประสงค& เปBนต>น จัดให>มีการประชาสัมพันธ&ให>ทุกคนในตําบลได>รับรู> รับทราบอยCางท่ัวถึง 
และน>อมนําแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูCหัว รัชกาลท่ี 9 “เข>าใจ เข>าถึง พัฒนา” 
มาปรับใช>ให>เกิดผลเปBนรูปธรรม โดยอาจจะต>องใช>เวลาในการดําเนินการระยะยาว และลดหรือเลิก
วัฒนธรรมองค&กรระบบราชการแบบเดิมคือ เจ>าขุน มูลนาย หรือเจ>านาย ให>หมดไปจากภาคราชการ 
ทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพในการรCวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให>รู>สึกเปBนสCวนหน่ึงขององค&กรให>มากข้ึน 
คําสําคัญ : การบริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงาน, เทศบาล,  
 

Abstract 
 The objectives of this study was to study on the strategic management in 
job performance of Naan Municipality, Muang District, Loei Province, as well as 
problems and guideline for the implementation. The instrument used for collecting 
data were documents and structured interview questions by interview with 6 key 
informants who were in Naan Municipality. The research results revealed that: 
 1) Implementation of Strategic management in Naan Municipality, Muang 
District, Loei Province has brought the principles of strategic management to 
organization as a 4-year strategic development plan, and annual action plan which 
also includes procedures and procedures such as:  
 1.1) to establish the committee, including local special expert, to create 
the strategic development plan of a strategic planning work and define the direction 
of the strategic plan,  
 1.2) presenting plan to the committee to propose the approval and 
announcement of the 4-year strategic development plan,  
 1.3) presenting a strategic development plan to provincial office and is 
constantly improving the development plan according to the guidelines of the 
provincial strategic plan and 
 1.4) Chief Administrator of Subdistrict Administrative Organization control 
and monitoring the project along with the committee  
 2) The problems of Naan Municipality were mostly on the management and 
communication and public relations.  
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 3) The guidelines for solving the problems on implementation of strategic 
management in job performance of Naan Municipality, Muang District, Loei Province, 
The senior executive has to provide the importance of lower-level staff members to 
acknowledge and see the importance of the strategic development plan and feel 
that it is part of pushing a strategic plan to develop their community according to 
vision, mission and strategic plan. Providing information for everyone in the district to 
understand the royal speeches of the King Rama IX "understanding, knowing and 
developing". It may take time to perform long-term operation and reduce or 
terminate the traditional government system and culture and everyone should have 
the freedom to participate in a comment of the organization. 
Keywords : strategic management in job performance, Municipality 
 
บทนํา 

การกระจายอํานาจและถCายโอนอํานาจจากสCวนกลางให>องค&กรปกครองสCวนท>องถ่ินเปBน
นโยบายระดับชาติตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจสูCท>องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเปBนกรอบและแผนแมCบททําให>เกิดการปรับองค&กรท้ังใน
ราชการสCวนกลางและสCวนท>องถ่ิน โดยมีเป}าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ การ
ปฏิรูปทางการเมือง การกระจายความเจริญไปสูCชนบท การจัดบริการสาธารณะให>สอดคล>องกับความ
ต>องการของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

องค&การบริหารสCวนตําบลเปBนรูปแบบการปกครองสCวนท>องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให>สอดคล>องกับ
แนวคิดของการกระจายอํานาจทางการปกครองสูCท>องถ่ินเพ่ือให>ประชาชนได>มีสCวนรCวมในการปกครอง
ท>องถ่ิน ซึ่งการเลือกต้ังผู>บริหารท>องถ่ินตลอดจนเพ่ิมบทบาทและอํานาจการตัดสินใจให>กับองค&กร
ปกครองสCวนท>องถ่ินให>มีอํานาจในการกําหนดนโยบายบริหาร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล>อม
ของตนเองท้ังน้ีเพ่ือให>สอดคล>องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากน้ี
องค&การบริหารสCวนตําบลยังมีฐานะเปBนนิติบุคคลตามกฎหมายสามารถมี สิทธิตCางๆ ตามกฎหมายได> 
อันจะทําให>องค&การบริหารสCวนตําบลมีความเปBนอิสระและคลCองตัวในการแก>ไขปsญหาและการพัฒนา
ท>องถ่ินของตนเองนับต้ังแตCมีการจัดต้ังองค&การบริหารสCวนตําบลต้ังแตCปO พ.ศ. 2538 จนถึงปsจจุบันมี
องค&การบริหารสCวนตําบลจํานวน 6,594 แหCง (กรมสCงเสริมการปกครองท>องถ่ิน: ระบบออนไลน&) ซึ่ง
เปBนการกระจายอํานาจไปสูCท>องถ่ินอยCางเปBนรูปธรรม มีข>อเดCนข>อด>อยหลายประการ ได>แกC 1) การมี
อิสระในการทํางานด>านบริการท่ีใกล>ชิดกับประชาชน 2) การผูกขาดการเมืองระดับท>องถ่ินทําให>ฝ�าย
บริหารและฝ�ายสภาท>องถ่ินเปBนกลุCมเดียวกัน 3) การขาดความกระตือรือร>นของประชาชนในพ้ืนท่ี 4) 
องค&การบริหารสCวนตําบลไมCได>มีอิสระในการบริหารงานอยCางแท>จริง 5) ความจํากัดและความอCอนแอ
ซึ่งมีหลายด>าน และ 6) การมีกฎระเบียบท่ีไมCสอดคล>องกับบริบทของท>องถ่ิน  
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จากความขัดแย>งและความโปรCงใสในข>อเดCนข>อด>อยดังกลCาว ทําให>ภาพลักษณ&ขององค&การ
บริหารสCวนตําบลบางแหCงท่ีปรากฏตCอสาธารณชนเปBนภาพเชิงลบ การจะให>เกิดความรู>สึกเช่ือถือของ
ประชาชนตCอการทํางานขององค&การบริหารสCวนตําบลในเร่ืองความสุจริต การใช>จCายเงินอยCาง
ประหยัดและเหมาะสม มีการทํางานตามนโยบายท่ีเสนอไว>ในชCวงเวลาท่ีหาเสียงเลือกต้ัง การมีสCวน
รCวมของประชาชนในกิจกรรมท่ีดําเนินการ การวางแผนพัฒนา จึงมีการให>ข>อมูลขCาวสารประชาชน
โดยการวัดประสิทธิภาพการทํางานขององค&การบริหารสCวนตําบลซึ่งมีสองสCวน ได>แกC 1) คือ การวัด
เชิงปริมาณจากข>อมูลท่ีจัดเก็บโดยครอบคลุมมิติทางการเงินการคลังและสภาพเชิงกายภาพ 
เปรียบเทียบปsจจัยนําเข>าและกิจกรรมท่ีดําเนินการ และ 2) คือ การวัดเชิงคุณภาพเน>นการวัดบริการ 
จํานวนประชาชนท่ีได>ใช>ประโยชน&จากบริการ การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนจากผลการ
ทํางาน เพ่ือทําให>การบริหารงานภาครัฐได>รับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ดังน้ัน ในปO พ.ศ.2542 
รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ได>กําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วCาด>วยการสร>างระบบบริหาร
กิจการบ>านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 นอกจากน้ี ระเบียบดังกลCาวยังมีการกําหนดกลยุทธ&เพ่ือ
สร>างระบบการบริหารกิจการบ>านเมืองและสังคมท่ีดีให>เกิดข้ึนในทุกภาคของสังคมซึ่งจะต>องรCวม
ดําเนินการอยCางตCอเน่ือง ท้ังในระยะเฉพาะหน>า ระยะกลางและระยะยาว โดยต>องมีการปฏิรูปใน  
3 สCวน คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน 
 ผู>ศึกษาวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวCาได>มีการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาปรับใช>ในการ
บริหารเทศบาลในแนวทางใด และแสวงหาปsญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือเปBนแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารจัดการตCอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาปฏิบัติในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย 

2. เพ่ือศึกษาปsญหาและอุปสรรคในการบริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก>ไขปsญหาและอุปสรรคในการบริหารเชิงกลยุทธ&ในการ
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข>อมูล 
 4. การวิเคราะห&ข>อมูล  
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีได>แกC ผู>บริหาร บุคลากร เจ>าหน>าท่ีท่ีเก่ียวข>องในการนําหลักการ
บริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุCมตัวอยCางได>จากการสุCมตัวอยCางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปBนการเลือกตัวอยCาง
โดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรท่ีต>องการศึกษา จึงใช>วิธีการเก็บข>อมูลสําคัญ (Key informants) 
จํานวน 6 คน ดังน้ี ปลัดองค&การบริหารสCวนตําบล หัวหน>าสCวนการคลัง หัวหน>าสCวนโยธา หัวหน>าสCวน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน>าสCวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม และหัวหน>าสCวนสวัสดิการ
สังคม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ&แบบมีโครงสร>าง 
ลักษณะของการสัมภาษณ&เปBนการสัมภาษณ&ท่ีมีคําถามและข>อกําหนดแนCนอนตายตัวโดยจะสัมภาษณ&
ผู>ใดก็ใช>คําถามเดียวกันและสัมภาษณ&เปBนรายบุคคล โดยแบบสัมภาษณ&น้ันเปBนการสอบถามความ
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คิดเห็นเก่ียวกับการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาใช>ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 
การเก็บรวบรวมข อมูล 

1. วิธีการเก็บรวมรวมข>อมูลจากเอกสาร 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข>อมูลจากภาคสนาม ผู>ศึกษาจะเก็บข>อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ&โดยท่ีผู>

ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ&ตามวัตถุประสงค&ของการศึกษาวิจัยซึ่งใช>วิธีการสัมภาษณ&แบบมีโครงสร>าง 
 

การวิเคราะห�ข อมูล 
การวิเคราะห&ข>อมูลในการทําการศึกษาคร้ังน้ี เปBนการวิเคราะห&ข>อมูลเชิงคุณภาพ ผู>ศึกษามี

ข้ันตอนในการวิเคราะห&ดังน้ี 
1. ผู>ศึกษาจะนําข>อมูล ท่ีได>จากการสัมภาษณ&มาแยกประเด็นตามแตCละประเด็น 
2. นําข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ&มาแยกประเด็นคําถาม แล>วนํามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกตCางของผู>ให>สัมภาษณ&แตCละคน กCอนจะนําข>อมูลน้ันไปวิเคราะห& 
3. นําข>อมูลท่ีได>จากการสัมภาษณ&มาแยกประเด็นคําถาม แล>วนํามาเปรียบเทียบกับข>อมูล

เอกสารท่ีเก่ียวข>องกัน  
4. นําข>อมูลท่ีได>จาการเปรียบเทียบมาทําการวิเคราะห&ข>อมูลรCวมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 

สภาพปsญหาและข>อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 

ผู>ศึกษาได>ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ& และการพัฒนาระบบราชการ จากผล
การศึกษาหนังสือ ตําราทางวิชาการ วิทยานิพนธ& วรรณกรรม เอกสารของสCวนราชการท่ีเก่ียวข>อง พบวCา
การปรับใช>หลักการบริหารเชิงกลยุทธ&ในองค&การภาครัฐ มีความสําคัญและมีสCวนทําให>องค&การภาครัฐน้ัน
ประสบผลสําเร็จตามเป}าประสงค& หรือเป}าหมายท่ีต้ังไว>ได>งCายข้ึน โดยการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มา
ใช>ในหนCวยงานภาครัฐน้ัน ข>อสําคัญท่ีสุดของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ& คือ การนํากลยุทธ&ไปปฏิบัติ 
เพราะหากเม่ือเรามีการวิเคราะห& วางแผน หรืออ่ืนใดก็ตามท่ีทําให>ได>กลยุทธ&ท่ีดีมาแล>ว แตCหากเราไมC
สามารถนํากลยุทธ&ที่ได>น้ันมาปฏิบัติให>เปBนรูปธรรมหรือให>บุคลากรในหนCวยงานเห็นความสําคัญได>ยCอมไมC
สามารถบรรลุเป}าหมายขององค&กรได>  

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ& แบบ 3 ข้ันตอน คือ  
1. วิเคราะห&เชิงกลยุทธ& (Strategic Analysis) 
2. ทางเลือกในเชิงกลยุทธ& (Strategic Choice) 
3. การนํากลยุทธ&ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  

  จากข>อมูลท่ีได>รับจากการสัมภาษณ& ผู>วิจัยสามารถวิเคราะห&เพ่ือตอบวัตถุประสงค&การวิจัยได>
ดังน้ี  
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 1) วิธีการใช>หลักการบริหารเชิงกลยุทธ& พบวCา การศึกษาวิจัยพบวCาเทศบาลตําบลนาอาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย ได>จัดทําแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาตําบลให>สอดคล>องกับยุทธศาสตร&การ
พัฒนาประเทศ จังหวัด และสนองความต>องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยCางแท>จริง โดยแผน
ยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล ท้ังน้ี การจัดการให>ได>มาซึ่งแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบลน้ันได>มีการแตCงต้ัง
คณะทํางาน คณะกรรมการผู>ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาวิเคราะห&สภาพแวดล>อมท้ังภายในและ
ภายนอกองค&กรเพ่ือตอบสนองปsญหาและความต>องการของราษฎรท่ีแท>จริงโดยการน>อมนําพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูCหัวท่ีทรงดํารัสวCา “เข>าใจ เข>าถึง พัฒนา”  

2) ปsญหาและอุปสรรคในการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาปรับใช>ในการปฏิบัติงานพบวCา 
ปsญหาและอุปสรรคท่ีพบในท่ีทําการปกครองตําบล ประกอบด>วย 2.1) ปsญหาด>านการจัดการ คือ การ
บริหารเชิงกลยุทธ&ของท่ีทําการปกครองตําบล ไมCวCาจะทําแผนยุทธศาสตร&ออกมาได>ดีเพียงใดก็ตาม 
แตCขาดการบริหารจัดการท่ีเปBนองค&รวมและบูรณาการ ผู>บริหารระดับสูงของตําบล และเจ>าหน>าท่ีท่ี
เก่ียวข>องจะสามารถรับรู>และรับทราบแผนยุทธศาสตร&เปBนอยCางดี แตCไมCได>มีการสร>างการเรียนรู>และ
บูรณาการลงถึงผู>ปฏิบัติงานระดับลCางท่ีคอยทําตามท่ีสั่งการอยCางเดียวไมCรับรู> และรับทราบถึงแนว
ทางการทํางานของตําบล 2.2) ปsญหาจากการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ& ขาดการประชาสัมพันธ&
ในแผนยุทธศาสตร&ขององค&กร หรือขาดการประชาสัมพันธ&ให>ข>าราชการลูกจ>างสCวนอ่ืนท่ีไมCเก่ียวข>อง
กับการจัดทําแผนได>รับทราบถึงแผน หรือกลยุทธ&ของทําให>ผู>ปฏิบัติเพียงแตCทํางานไปเร่ือยๆ ไมCรู>
เป}าหมายของงานท่ีทํา ทําให>ไมCมีความรัก ความผูกพัน กับองค&กร ไมCได>รู>สึกวCาองค&กรเปBนสCวนหน่ึง
ของตนเอง    
 3) แนวทางในการแก>ไขปsญหาและอุปสรรคในการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาใช>ในการ
ปฏิบัติงานพบวCาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา มีดังน้ี 3.1) ผู>บริหารระดับสูงให>ความสําคัญกับ 
ผู>ปฏิบัติงานระดับลCางให>มีสCวนรับรู>รับทราบ และเห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล 
และรู>สึกวCาเปBนสCวนหน่ึงในการผลักดันให>แผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบลประสบผลสําเร็จ ตามวิสัยทัศน& 
ภารกิจ เป}าประสงค& เปBนต>น 3.2) มีการประชาสัมพันธ&ให>ทุกคนในตําบลได>รับรู> รับทราบ อยCางท่ัวถึง 
3.3) น>อมนําแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูCหัว “เข>าใจ เข>าถึง พัฒนา” มาปรับใช>
ให>เกิดผลเปBนรูปธรรม โดยอาจจะต>องใช>เวลาในการดําเนินการระยะยาว 3.4) ลดหรือเลิกวัฒนธรรม
องค&กรระบบราชการแบบเดิมคือ เจ>าขุน มูลนาย หรือเจ>านาย ให>หมดไปจากภาคราชการ ทุกคนควร
มีสิทธิเสรีภาพในการรCวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให>รู>สึกเปBนสCวนหน่ึงขององค&กรให>มากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 การนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ&มาใช>ในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

ด�านการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ$มาปฏิบัติ ได>ดําเนินการอยCางเปBนระบบท้ังการจัดต้ัง
คณะกรรมการ คณะทํางานด>านแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล คณะกรรมการผู>ทรงคุณวุฒิ และการ
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ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล ให>สอดรับกับแผนยุทธศาสตร&ของประเทศ จังหวัด และ
ความต>องการของประชาชนในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

ป)ญหาและอุปสรรคในการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ$มาใช�ในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี  
1) ด>านการจัดการ คือ ไมCวCาจะทําแผนยุทธศาสตร&ออกมาได>ดีเพียงใดก็ตาม แตCขาดการบริหาร

จัดการท่ีเปBนองค&รวมและบูรณาการ ผู>บริหารระดับสูงของตําบล และเจ>าหน>าท่ีท่ีเก่ียวข>องจะสามารถ
รับรู>และรับทราบแผนยุทธศาสตร&เปBนอยCางดี แตCไมCได>มีการสร>างการเรียนรู>และบูรณาการลงถึง
ผู>ปฏิบัติงานระดับลCาง  

2) ปsญหาจากการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ& คือ ตําบลขาดการประชาสัมพันธ&ในแผน
ยุทธศาสตร&ขององค&กร หรือขาดการประชาสัมพันธ&ให>ข>าราชการลูกจ>างสCวนอ่ืนท่ีไมCเก่ียวข>องกับการ
จัดทําแผนได>รับทราบถึงแผน หรือกลยุทธ&ของตําบล และไมCรู>เป}าหมายของงาน 

แนวทางในการแก�ไขป)ญหาและอุปสรรคในการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ$มาใช�ในการ
ปฏิบัติงาน มีดังน้ี  

1) ด>านผู>บริหารและบุคลากรขององค&กร ผู>บริหารต>องให>ความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ&
ให>มากข้ึนรวมท้ังบุคลากรเองก็ให>มีความกระตือรือร>นท่ีจะแสวงหาและเรียนรู>องค&ความรู>ใหมCๆ  

2) ด>านการประชาสัมพันธ& ต>องจัดให>บุคลากรได>รับรู>และรับทราบแนวทางและแผนยุทธศาสตร&
พัฒนาตําบลให>มากข้ึนผCานสื่อประชาสัมพันธ&ตCางๆ และการประชุมประจําเดือน  

3) ด>านวัฒนธรรมองค&การต>องสร>างเสริมวัฒนธรรมองค&กรใหมCๆ ท่ีมิใชCการแบCงแยกเจ>านาย 
ลูกน>อง หรือเจ>าขุนมูลนาย ในระบบราชการให>ทุกคน 

 
ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร&พัฒนาตําบล ควรให>ข>าราชการ เจ>าหน>าท่ี และบุคลากรของ
องค&กร และภาคสCวนอ่ืนๆ ได>มีสCวนรCวมหรือรับรู>รับทราบแนวทางเป}าหมายขององค&กรให>มากข้ึนและ
สามารถเข>าถึงข>อมูลเหลCาน้ีได>งCายย่ิงข้ึน  
 2. ควรลดชCองวCางระหวCางเจ>านายและลูกน>องลงเพ่ือให>การปฏิบัติงานเปBนไปด>วยความสุข ให>
ทุกคนรู>สึกเปBนสCวนหน่ึงขององค&กร และหากเปBนไปได>กฎ ระเบียบ ใดๆ ท่ีไมCจําเปBน  ก็ควรยกเลิกหรือ
ยกเว>นเพ่ือให>การปฏิบัติงานเปBนไปด>วยความรวดเร็ว 
 3. ต>องรับทราบและตอบสนองความต>องการจากลCางข้ึนบน คือรับรู>รับทราบปsญหาจาก
ราษฎรและหาแนวทางแก>ไขปsญหาให>ตรงตามความต>องการของราษฎรในพ้ืนท่ีอยCางแท>จริงไมCใชCการ
คาดการณ&หรือคาดเอาเอง 
 
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาปsจจัยตCางๆ ท่ีมีความสัมพันธ&กับการบริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ&ในการปฏิบัติงานในองค&การบริหารสCวนตําบล
อ่ืนๆ 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนตCอการบริหารเชิงกลยุทธ&ในการ
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัด 
มุกดาหาร มีวัตถุประสงค&ท่ีสําคัญเพ่ือศึกษาลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาโสกตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได>แกC ผู>บริหารในเทศบาลตําบลนาโสก พนักงาน
เทศบาลผู>นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาโสก และผู>ท่ีเก่ียวข>องโดยในการเก็บรวบรวมข>อมูลจะเลือก
ผู>ให>ข>อมูลสําคัญ (Key informant) จากประชากรกลุCมน้ีเพ่ือนํามารวบรวมข>อมูลจํานวน 22 คนและ
ใช>การสัมภาษณ&แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยเก็บรวบรวมข>อมูลด>านเอกสาร และการเก็บ
รวบรวมข>อมูลภาคสนาม และวิเคราะห&ข>อมูลน้ันจะนํามาจัดทําให>เปBนระบบ หาความหมาย
องค&ประกอบเช่ือมโยง และ หาความสัมพันธ&ของข>อมูลเพ่ือให>สามารถนําไปสูCการเช่ือมโยงข>อมูลตCางๆ 
เพ่ือหาข>อสรุป 

ผลการวิจัยพบวCา  
 (1) วิธีการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาโสกตามหลักธรรมาภิบาล จากการศึกษา พบวCา 
เทศบาลตําบลนาโสกมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 6 หลัก ดังน้ี หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักการมีสCวนรCวม หลักความโปรCงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ>มคCา  

(2) กระบวนการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช>ในการบริหารของเทศบาล ตําบลนาโสก 
จากศึกษาถึงการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช>ในการบริหารของเทศบาลตําบลนาโสก พบวCา มี
กระบวนการดังตCอไปน้ี ด>านนิติธรรม ด>านคุณธรรม ด>านหลักการมีสCวนรCวม ด>านความโปรCงใส ด>าน
หลักความรับผิดชอบ และด>านหลักความคุ>มคCา  

โดยอภิปรายผลดังน้ี การศึกษาวิธีบริหารงานของเทศบาลตําบลนาโสก ตามหลักธรรมา ภิ
บาลทําให>ได>ข>อมูลท่ีเก่ียวกับวิธีบริหารงานของเทศบาลจะต>องยึดหลักการมีสCวนรCวม สอดคล>องกับ
ผลงานวิจัยของปาลสิฌาล& ธีรัฐฌานนส& (2551) และการศึกษากระบวนการในการนําหลัก ธรรมาภิ
บาลมาใช>ในการบริหารเทศบาล พบวCา เทศบาลมีการเป�ดเผยข>อมูลอยCางเป�ดเผยตรงไปตรงมาท้ังน้ี
เปBนเพราะเทศบาลได>ยึดหลักการบริหารงานจะต>องมีความโปรCงใสในทุกข้ันตอน 
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ข>อเสนอแนะในการวิจัย ได>แกC 
1) ผู>บริหารของเทศบาลต>องเรCงปรับโครงสร>างและระบบงานตCางๆ ให>สอดคล>อง กับการ

บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในด>านนิติธรรม  
2) ผู>บริหารต>องนํากฎระเบียบการบริหารงานของเทศบาลมาบังคับใช>ให>เปBนมาตรฐานของ

เทศบาลเพ่ือสอดคล>องกับหลักธรรมาภิบาลด>านคุณธรรม 
3) ผู>บริหารทางเทศบาลควรกําหนดวิธีการในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ท่ีจะสามารถ

เปBนตัวแทนชุมชนซึ่งเปBนบุคคลท่ีไมC เห็นแกCประโยชน&สCวนตัว ซึ่งจะทําให>การมีสCวนรCวมของ
คณะกรรมการชุมชน 
คําสําคัญ : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตําบลนาโสก 
 

Abstract  
 Governance based on good governance Tambon Naosok, Mueang District, 
Mukdahan Province has the purpose to study the Governance based on good 
governance Tambon Naosok, Mueang District, Mukdahan Province accordance with 
the corporate governance principles. The population used in this study of research 
includes the management of Na Sok district municipality. The municipality of the 
municipal community leader in Na Sok District. The data collection is collected from 
informant key provider by in-depth interview and analysis the data systematically 
and find out what the relationships between any dimension so that they can lead to 
various data links to find a conclusion. 
 The findings showed that  
 (1) Governance based on good governance Tambon Naosok, Mueang District, 
Mukdahan Province has been administered in the six main principles as follows: 
Principles of the rule of virtue, principle of participation in principle, transparency, 
accountability and principles of value  
 (2) The process of applying a governance principle in the administration of the 
municipality Na Sok. The following procedures have been found in the law of Virtue: 
The main areas of transparency, principles, responsibilities, and economy. 
 The study of the Governance based on good governance Tambon Naosok, 
Mueang District, Mukdahan Province, must be based on the participation principle in 
accordance with Teerachanon research. (2551) and studying the process of bringing 
the main Governance based on good governance Tambon Naosok, Mueang District, 
Mukdahan Province has revealed the information openly and openly, because the 
municipality has the management principle to be transparent in every step. 
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 Suggestions for research included:  
 1) The administrator of the municipality must accelerate the restructuring and 
various systems in accordance with the management of good governance in the rule 
of Law.  
 2). The administrator of the municipality must implement the standards and 
regulation in accordance with the moral governance principles.  
 3) The administrator of the municipality should determine the way in which 
the Community Committee will be able to represent a community, which is a person 
who does not agree to personal interests, which will make participation of the 
Community Committee. 
Keywords : Governance based on good governance, Tambon Naosok 
 
บทนํา 

การบริหารองค&การภาครัฐโดยการประยุกต&หลัก 6 ประการของแนวคิดธรรมาภิบาล  
มีภาครัฐท่ียึดหลักประกันด>านคุ>มครองศักด์ิศรีความเปBนมนุษย& สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยCาง
กว>างขวางในทุกด>าน และเป�ดโอกาสให>ประชาชนได>มีสCวนรCวมในระบบบริหารของรัฐ 
 สําหรับระบบราชการแล>วนอกจากจะประกอบด>วยข>าราชการประจําท้ังทหาร ตํารวจพล
เรือน ข>าราชการตุลาการ ข>าราชการอัยการ พนักงานของรัฐ ฯลฯ แล>วยังประกอบด>วยข>าราชการ
และพนักงานสCวนท>องถ่ินท้ังหมดน้ีอยูCภายใต>แนวทางท่ีจะนําไปสูCธรรมาภิบาลเร่ิมต>นด>วยกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข>าสูCตําแหนCง รวมท้ังการประเมินผลและการติดตามผลท่ียึดหลักคุณธรรม 
โปรCงใส มีความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย&สุจริต พร>อมท่ีจะถูกตรวจสอบกล>าตัดสินใจเน>นประสิทธิภาพ 
และ ความรวดเร็วในการทํางาน ข>าราชการและพนักงานของรัฐทุกตําแหนCงมีหน>าท่ีดําเนินการให>
เปBนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาไว>ซึ่งประโยชน&สCวนรวม อํานวยความสะดวกและให>บริการแกC
ประชาชน ข>าราชการท่ีปฏิบัติหน>าท่ีไมCถูกต>องและกCอให>เกิดความเสียหายเดือดร>อนรวมถึงไมCอํานวย
ความสะดวกและให>บริการท่ีดีกับประชาชนอาจถูกร>องทุกข&ร>องเรียนตCอผู>ตรวจการแผCนดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหCงชาติ สํานักคณะกรรมการคุ>มครองผู>บริโภค หรืออาจถูกฟ}องร>องใน
ศาลปกครองได> องค&กรปกครองสCวนท>องถ่ินมีการดําเนินการพัฒนาท้ังด>านโครงสร>างพ้ืนฐานด>าน
เทคโนโลยี สิ่งแวดล>อม ปลูกจิตสํานึก คุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน เพ่ือให>การบรรลุผล
สําเร็จอยCางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันโดยในการบริหารงานของเทศบาลตําบลได>มี
การเปลี่ยนแปลง ได>ยึดหลักของการบริหารจัดการท่ีดีอันเปBนยุทธศาสตร& ท่ีมีความสําคัญสูงสุด จาก
ยุทธศาสตร& ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ องค&ปกครองสCวนท>องถ่ิน โดยเฉพาะอยCาง
ย่ิง”เทศบาล”ท่ีจัดต้ังข้ึนตามหลักการการกระจายอํานาจ และคณะผู>บริหาร ได>รับการอนุมัติจาก
ประชาชน การบริหารเทศบาลจึงต>องตามหลักการแหCงธรรมาภิบาลเพ่ือให>ประชาชนได>รับประโยชน&
สูงสุด มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรCวมมือรCวมใจของทุกฝ�าย ความรCวมมือภายในหนCวยงาน และ 
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ลกัษณะการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลเทศบาล
ตําบลนาโสก  อําเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร 
 

หนCวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข>อง ภาคเอกชน และ โดยเฉพาะอยCางย่ิง ความรCวมมือจากประชาชนท่ีได>
มีสCวนรCวมคิด รCวมวางแผน รCวมดําเนินการ รCวมตรวจสอบ และป}องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ซึ่งการผนึกพลังความรCวมมือของทุกฝ�าย จะนําไปสูCการปฏิรูปให>เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดี  

ผู>วิจัยตระหนักถึงคุณคCาของแนวคิดธรรมาภิบาล จึงสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาโสกตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

       ตัวแปรต น      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร” โดยแบCงรายละเอียดเน้ือหาสําคัญของระเบียบวิจัยเปBนหัวข>อดังน้ี 

1. ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 
3. การสร>างเคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 
4. การรวบรวมข>อมูล 
5. การวิเคราะห&ข>อมูล 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากรท่ีใช>ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได>แกCผู>บริหารในเทศบาลตําบลนาโสก พนักงานเทศบาล
ผู>นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาโสก และผู>ท่ีเก่ียวข>องโดยในการเก็บรวบรวมข>อมูลจะเลือกผู>ให>
ข>อมูลสําคัญ (Key informant) จากประชากรกลุCมน้ีเพ่ือนํามารวบรวมข>อมูลจํานวน 22คนและใช>การ
สัมภาษณ&แบบเจาะลึก (in-depth interview) ตัวตCอ กลุCมตัวอยCางท่ีทําการศึกษาวิจัยประชากรท่ีได>
จากการสุCมแบบเจาะจง ได>แกC  

หลกัธรรมาภิบาล 
- หลกันิติธรรม 
- หลกัคณุธรรม 
- หลกัความโปร่งใส 
- หลกัความรับผิดชอบ 
- หลกัการมีสว่นร่วม 
- หลกัความคุ้มคา่ 
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 1. นายกเทศมนตรีตําบลนาโสก จํานวน 1 คน  
 2. รองนายกเทศมนตรีตําบลนาโสก จํานวน 1 คน 
 3. รองปลัดเทศบาลตําบลนาโสก จํานวน 1 คน 
 4. นักวิชาการด>านการศึกษา เทศบาลตําบลนาโสก จํานวน 1 คน 
 5. เจ>าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตําบลนาโสก จํานวน 3 คน 
 6. เจ>าพนักงานหัวหน>าชCาง จํานวน 1 คน 
 7. เจ>าพนักงานพัสดุ 4 เทศบาลตําบลนาโสก จํานวน 4 คน 
 8. ประธานชุมชนหมูC 2 จํานวน 3 คน 
 9. กํานันตําบลนาโสก 1 คน 
 10. ผู>ใหญCบ>านในเขตตําบลนาโสก จํานวน 4 คน 
 11. พระสงฆ& จํานวน 2 รูป 
 เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีเปBนแนวคําถามในแบบสัมภาษณ&แบบเจาะลึกเปBนเคร่ืองมือท่ี
ผู>วิจัยสร>างข้ึนโดยการศึกษาประเด็นคําถามจากวัตถุประสงค&ของการศึกษาและแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข>องกับเน้ือหาของคําถาม และคําถามปลายเป�ด และมีการบันทึกข>อมูลในการสัมภาษณ&ทุกๆ 
คําถามอยCางละเอียดในการสัมภาษณ&ผู>สัมภาษณ&จะมีการนัดหมายลCวงหน>ากCอนวCาผู>ถูกสัมภาษณ&มี
เวลาวCางชCวงใดบ>างและจะให>สัมภาษณ&ที่ทํางานหรือท่ีบ>านพักอาศัย 
 การสร างเคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 

 ผู>วิจัยได>สร>างเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยมีวิธีการจัดสร>างเคร่ืองมือ เพ่ือเก็บรวบรวมข>อมูลการวิจัยได>
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ได>ศึกษาเอกสารตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือเปBนข>อมูลในการสร>างเคร่ืองมือ 
 2. รCางแบบสัมภาษณ&เสนอผู>เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ แก>ไข แล>วนํามาปรับปรุงแก>ไขตาม

ข>อเสนอแนะ 
 3. เสนอผู>เช่ียวชาญเพ่ือทําการปรับปรุงแก>ไขเพ่ิมเติมจนถูกต>องสมบูรณ& กลายเปBนแบบ

สัมภาษณ&ฉบับสมบูรณ& 
การเก็บรวบรวมข อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีผู>วิจัยได>แบCงการเข>าถึงข>อมูลและการเก็บรวบรวมข>อมูลเปBน 2 สCวน คือ การ

เก็บรวบรวมข>อมูลด>านเอกสาร และ การเก็บรวบรวมข>อมูลภาคสนาม 
การวิเคราะห�ข อมูล 
การวิเคราะห&ข>อมูลคร้ังน้ีได>นําเอาข>อมูลท่ีได>จากการค>นคว>าวิจัยมาจัดทําให>เปBนระบบ หา

ความหมายองค&ประกอบเช่ือมโยง และ หาความสัมพันธ&ของข>อมูลเพ่ือให>สามารถนําไปสูCการเช่ือมโยง
ข>อมูลตCางๆ เพ่ือหาข>อสรุป รCวมกันน้ันมีได>หลายรูปแบบโดยเช่ือมโยงกับการศึกษาเอกสารในการวิจัย
คร้ังน้ีผู>วิจัยได>ทําการวิเคราะห&ข>อมูลมาหลากหลายลักษณะเพ่ือให>ได>ภาพท่ีชัดเจนมากท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 
กาวิจัยเร่ือง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร” ผู>วิจัยขอเสนอผลวิเคราะห&ดังน้ี จากการวิจัยพบวCา 
 (1) วิธีการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาโสก ตามหลักธรรมาภิบาล จากการศึกษา พบวCา 
เทศบาลตําบลนาโสก มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 6 หลัก ดังน้ี  

1.1 หลักนิติธรรม เทศบาลตําบลนาโสก เปBนองค&กรปกครองสCวนท>องถ่ิน ในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลนาโสก เปBนการดําเนินการตามวิธีทางการปกครองท>องถ่ิน กลCาวคือ การบริหารงาน ยึด
กฎหมาย ระเบียบ ทางราชการและข>อปฏิบัติท่ีองค&การกําหนดข้ึนเพ่ือให>การดําเนินงานตCางๆ บรรลุ
วัตถุประสงค& 

1.2 หลักคุณธรรม เทศบาลตําบลนาโสก ได>ยึดม่ันในความถูกต>องดีงาม สCงเสริมสนับสนุนให>
ประชาชนพัฒนาตนเองโดยเห็นได>จากกิจกรรมตCางๆ ของเทศบาล 

1.3 หลักการมีสCวนรCวม เทศบาลตําบลนาโสก มีความตระหนักในภาระหน>าท่ี และการให>
ประชาชนได>มีบทบาทเข>ามามีสCวนรCวม มีอํานาจหน>าท่ีในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของภาครัฐ
และการเมือง โดยสCงเสริมให>ประชาชนและกลุCมคนตCางๆ รวมตัวกันจัดต้ังเปBนกลุCมชุมชนข้ึน มีสิทธิและ
ความเสมอภาคกันทุกคน บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นหรือความต>องการการใช>สิทธิและหน>าท่ีตาม
กฎหมาย เพ่ือมุCงพัฒนาคนให>มีสCวนรCวมอยCางย่ังยืน  

1.4 หลักความโปรCงใส เทศบาลตําบลนาโสก มีนโยบายท่ีสCงเสริมให>ประชาชนเข>ารCวมการ
บริหาร เพ่ือความโปรCงใส ตรวจสอบได>แนวทางการดําเนินงานของเทศบาลภายใต>การบริหารของคณะ
เทศมนตรี ได>กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนวCา จะต>องให>ประชาชนเข>ามามีบทบาทในทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินงานให>มากท่ีสุดเทCาท่ีจะทําได> เพราะเทศบาลต>องการสCงเสริมสนับสนุนและสร>างจิตสํานึกการรCวม
เปBนเจ>าของให>เกิดแกCประชาชนในท>องถ่ิน ความคิดเห็น และข>อเสนอแนะตCางๆ ท่ีประชาชนต>องการ 
ดังน้ัน เพ่ือให>เกิดความโปรCงใส เปBนธรรมและตรวจสอบได>น้ันจึงมีจุดเร่ิมต>นต้ังแตCการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนาโสกระยะ 5 ปO ท่ีเทศบาลตําบลนาโสก ได>จัดการประชุมใหญCโดยการเชิญประชาชนใน
ชุมชนของเขตเทศบาลมาแสดงความคิดเห็นและนําเสนอความต>องการในการปรับปรุงพัฒนาเมืองทุกๆ 
ด>านเพ่ือนํามาจัดทําเปBนโครงการตCางๆ ของเทศบาล และบรรจุไว>ในแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 5 ปO 

1.5 หลักความรับผิดชอบ เทศบาลตําบลนาโสก มีความตระหนักในหน>าท่ีความรับผิดชอบตCอ
ชุมชน สังคม มีความมุCงหวังและต้ังม่ันยึดถือในนโยบายท่ีได>แถลงไว>กับประชาชนและในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลนาโสก ได>ปฏิบัติกิจกรรมในทุกด>าน โดยคํานึงถึงผลประโยชน&ของประชาชน โดยเฉพาะ
อยCางย่ิงในด>านสาธารณูปโภค เทศบาลตําบลนาโสก ต>องการให>ประชาชนมี นํ้าด่ืม นํ้าใช> มีไฟฟ}ามีการให>
ข>อมูลขCาวสารอยCางท่ัวถึง เปBนต>น  

1.6 หลักความคุ>มคCา เทศบาลตําบลนาโสก มีการปกครองสCวนท>องถ่ินเปBนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย เปBนรากฐานท่ีสําคัญของการใช>สิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเอง และ
เปBนกลไกสําคัญท่ีนํามาซึ่งการพัฒนาความเจริญก>าวหน>า และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะเทศบาล
อยูCใกล>ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด แตCผลกําไรหรือผลตอบแทนจาการลงทุนในโครงการตCางๆ ไมCสามารถวัด
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ความคุ>มคCาอยCางชัดเจนได> ถ>าเปBนสาธารณะประโยชน& สCวนมากถือวCาเปBนบริการไร>กําไรซึ่งผลประโยชน&
หลายอยCางท่ีได>รับจากโครงการตCางๆ ไมCอาจวัดออกมาเปBนตัวเลขเชิงปริมาณได> เชCน สุขภาพของ
ประชาชนท่ีดีข้ึน สภาพของสังคมท่ีดีข้ึน น่ันคือ ความคุ>มคCา รายจCายของหนCวยงานราชการถือเปBนรายได>
ของประชาชนท่ีจําเปBนต>องบริหารจัดการให>เกิดการกระจายไปทุกชุมชนทุกหมูCบ>าน จึงจะเข>าถึงหลักความ
คุ>มคCา ซึ่งเทศบาลตําบลนาโสก ได>ดําเนินการในจุดน้ีมาโดยตลอด มีการอํานวยความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตประจําวันในยุคโลกาภิวัฒน& ได>อยCางมีประสิทธิภาพจึงแสดงให>เห็นวCาเทศบาลมีการบริหารหรือ
จัดการได>อยCางคุ>มคCา  
 (2) กระบวนการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช>ในการบริหารของเทศบาลตําบลนาโสก จาก
ศึกษาถึงการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช>ในการบริหารของเทศบาลตําบลนาโสก พบวCา  มีกระบวนการ
ดังตCอไปน้ี 
 2.1 ด>านนิติธรรม เทศบาลได>รับฟsงความคิดเห็นและข>อเสนอแนะจากประชาชนจากน้ันได>จัด
มีการประชุมองค&กรแตCละองค&กร เพ่ือหาจุดยืนและแนวทางรCวมกัน ได>จัดทําเทศบัญญัติในด>านตCางๆ ตาม
อํานาจหน>าท่ีด>วยความยุติธรรม 
 2.2 ด>านคุณธรรม เทศบาลมีความเสมอภาค มีการกระจายการพัฒนาอยCางท่ัวถึงเทCาเทียมกัน
ไมC มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเร่ืองร>องทุกข& ท่ี ชัดเจน ประชาชนในชุมชนทุกชุมชนมี
ความสามารถเทCาเทียมกันในการเข>าถึงโอกาสตCางๆ ในสังคม เชCน โอกาสพัฒนาชุมชนให>มีความเปBนอยูCที่ดี
ข้ึน โดยรัฐจัดสรรสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให>ประชาชนสามารถเข>าถึงบริการโดยเทCาเทียมกัน และ
เปBนธรรม 
 2.3 ด>านหลักการมีสCวนรCวม ประชาชนและเจ>าหน>าท่ีภาครัฐ มีสCวนรCวมในกระบวนการ
ตัดสินใจอยCางเทCาเทียมกัน ไมCวCาจะเปBนการมีสCวนรCวมทํากิจกรรมในโครงการท่ีทางเทศบาลได>จัดทําข้ึนใน
ชุมชนประชาชนในเขตเทศบาลได>ให>ความรCวมมือกับทุกชุมชน 
 2.4 ด>านความโปรCงใส เทศบาลได>จัดต้ังผู> นําชุมชนมาเปBนคณะกรรมการในการจัดทํา
แผนพัฒนาและในเร่ืองของการจัดซื้อจัดจ>าง กระบวนการทํางานของเทศบาลน้ันสCวนใหญCที่กฎเกณฑ&ตCางๆ 
มีความเป�ดเผยตรงไปตรงมา ข>อมูลขCาวสารตCางๆ สามารถถCายโอนได>อยCางเปBนอิสระ ประชาชนสามารถ
เข>าถึงและรับทราบข>อมูลขCาวสารสาธารณะของเทศบาลได>ตามท่ีกฎหมายบัญญัติในด>านการคลัง ทาง
เทศบาลได>แสดงรายรับรายจCายงบประมาณของเทศบาลในแตCละปOเพ่ือให>ประชาชนสามารถตรวจสอบได>
ตลอดเวลา 
 2.5 ด>านหลักความรับผิดชอบ พันธะท่ีเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลได> มีความ
เสียสละด>านความรับผิดชอบพอสมควร แตCยังควรปรับปรุงในด>านวัฒนธรรมท่ีกําลัง เลือนหายไป เชCน การ
นอบน>อม การมีสัมมาคารวะตCอผู>ใหญC และผู>ที่มาติดตCองานกับเทศบาล 
 2.6 ด>านหลักความคุ>มคCา ทางเทศบาลได>จัดสรรใช>ทรัพยากรตCางๆ ท่ีมีอยูCอยCางคุ>มคCาและ
เหมาะสม มีคุณภาพและกCอให>เกิดประโยชน& เพ่ือตอบสนองความต>องการคนในชุมชนเขตเทศบาล 
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อภิปรายผล 
“การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร” มี

ประเด็นท่ีสมควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
1. การศึกษาวิธีบริหารงานของเทศบาลตําบลนาโสกตามหลักธรรมาภิบาลทําให>ได>ข>อมูลท่ี

เก่ียวกับวิธีบริหารงานของเทศบาลจะต>องยึดหลักการมีสCวนรCวม สอดคล>องกับผลงานวิจัยของปาลสิฌาล& 
ธีรัฐฌานนส& (2551) ท่ีพบวCา พนักงานเทศบาลจะต>องพัฒนางานในหน>าท่ีของตนเองให>สนองตCอความ
ต>องการของประชาชน การกําหนดนโยบายในการบริหารเชิงบูรณาการ โดยจําจุดอCอนจุดแข็งของการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในแตCละด>านมาเช่ือมโยงกัน เพ่ิมโอกาสให>ประชาชนมีสCวนรCวมในการ
ดําเนินงานด>านตCางๆ ของเทศบาลมากย่ิงข้ึน 

2. การศึกษากระบวนการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช>ในการบริหารเทศบาล พบวCา 
เทศบาลมีการเป�ดเผยข>อมูลอยCางเป�ดเผยตรงไปตรงมาท้ังน้ีเปBนเพราะเทศบาลได>ยึดหลักการบริหารงาน
จะต>องมีความโปรCงใสในทุกข้ันตอนประชาชนเข>าถึงข>อมูลขCาวสารได>สะดวกและมีกระบวนการให>
ประชาชนตรวจสอบความถูกต>องชัดเจน ซึ่งเปBนไปตามหลักการบริหารจัดการบ>านเมืองและสังคมท่ีดี 

 
ข อเสนอแนะ 
 ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ผู>บริหารของเทศบาลควรเรCงปรับโครงสร>างและระบบงานตCางๆ ให>สอดคล>องกับการ
บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในด>านนิติธรรม โดยมีการตรากฎหมายท่ีถูกต>องเปBนธรรม มี
ข>อบังคับท่ีทันสมัยและเปBนธรรม เปBนท่ียอมรับของสังคม อันจะทําให>สังคมยินยอมพร>อมใจกับปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และข>อบังคับ โดยถือวCาเปBนการปกครองภายใต>กฎหมายไมCใชCอํานาจของตัวบุคคล 

2. ผู>บริหารต>องนํากฎระเบียบการบริหารงานของเทศบาลมาบังคับใช>ให>เปBนมาตรฐานของ
เทศบาลเพ่ือสอดคล>องกับหลักธรรมาภิบาลด>านคุณธรรมโดยยึดม่ันในความถูกต>องดีงามและสCงเสริม
สนับสนุนให>ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร>อมๆ กัน  

3. ผู>บริหารทางเทศบาลควรกําหนดวิธีการในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ท่ีจะสามารถ
เปBนตัวแทนชุมชนซึ่งเปBนบุคคลท่ีไมC เห็นแกCประโยชน&สCวนตัว ซึ่งจะทําให>การมีสCวนรCวมของ
คณะกรรมการชุมชนน้ันเกิดผลประโยชน&ตCอชุมชนโดยตรงเพ่ือสอดคล>องกับการบริหารจัดการ ตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีวCาหลักการมีสCวนรCวม ประชาชนมีสCวนรCวมรับรู> และเสนอแนะความเห็นในการ
ตัดสินใจ เสนอแนะปsญหาสําคัญตCางๆ ได> 

 
ข อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
ควรศึกษาหรือวิจัยในพ้ืนท่ีเทศบาลแหCงอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได>วCาเปBนอยCางไร 

ซึ่งจะเปBนแนวทางในการนําไปกําหนดเปBนนโยบาย และแก>ไขปsญหาให>ประสบผลสําเร็จตCอไป 
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คาํสั�งมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ที� ���/�� � 

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครั(งที� )   

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

The Seventh National Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU 

“นวตักรรมเพื�อการพฒันาสังคมไทยในศตวรรษที� 21” 

Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century - IDTS21 
_____________________________________ 

 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีกาํหนดให้มีการจดัการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครั# งที$ %  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

“นวตักรรมเพื$อการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษที$ 21” ประกอบดว้ย 
 

1. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
3. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health  Sciences) 

 

ซึ$ งกาํหนดจดัขึ#น ในวนัอาทิตยที์$  LM  เมษายน  LNOL  เวลา PM.QP – SO.QP น.   ณ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรม  ชั#นS และชั#น L  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  เพื$อให้การจดัการประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั#ง
คณะกรรมการจดัประชุมวชิาการฝ่ายต่าง ๆ ดงัต่อไปนี#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�. คณะกรรมการที�ปรึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกลุ อธิการบดี    ประธาน 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ที$ปรึกษา  
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที$ปรึกษา 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. อาจารยช์ยัสิน  สุขวบูิลย ์   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและการเงิน ที$ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ ์ศิริรักษ ์  อธิการบดีวทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ ที$ปรึกษา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กลุธนี ศิริรักษ ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวทิยาลยั  ที$ปรึกษา 

เทคโนโลยพีนมวนัท ์
8. นายธีรวฒัน์ บุญสม   ผูอ้าํนวยการกองประเมินผลและ  ที$ปรึกษา 

จดัการความรู้งานวจิยั 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 มีหนา้ที$ใหค้าํปรึกษา ใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

�. คณะกรรมการอาํนวยการ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์   
3. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการ 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ คาํใจ  คณบดีคณะทนัตแพทยศ์าสตร์  กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
10. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
11. ดร.สุวมิล จอดพิมาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
12. ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ 
13. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ   คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
14. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15. นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
16.  อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ   
17.  อาจารยฉ์ตัรปวณี  อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
18. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

 S. ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานและประสานงาน ติดตามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
L. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหว่างมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี หน่วยงานภาคีร่วมจัดงานประชุม ตลอดจนการเชิญ

คณะกรรมการจดังานประชุม เพื$อสรุปความกา้วหนา้การดาํเนินงานตลอดช่วงการจดัเตรียมการจดัการประชุม 
Q. ใหก้ารเสนอแนะระบบการจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั 
i. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวชิาการ 
N. เสนอแนะการจดัตั#งคณะกรรมการชุดต่างๆ  คณะกรรมการดาํเนินงาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
O. เสนอแนะแนวทางการประชาสมัพนัธ์งานการประชุม 
%. วางแผนและเตรียมการจดังานการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
M. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน  

 
 



 

 
  

 
 

Z. คณะกรรมการจดัการประชุม 

Z.�. คณะกรรมการดาํเนนิงาน ประสานงานและพธีิการ 
S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง                 หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ         ประธาน 
L.อาจารย ์ดร. เสาวนีย ์ สมนัตต์รีพร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   รองประธาน 
Q.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์   ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์   กรรมการ 
i.นายอาลี  เส็มเภอ     เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
N.นายองอาจ  พรมพื#น    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
O.นางสาวกนัตินนัท ์ จิตระออน         เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

  

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. สรรหาผูบ้รรยายต่างๆ อาทิ  ผูบ้รรยายนาํ  และผูบ้รรยายรับเชิญ      
2. จดัโปรแกรมการขึ#นบรรยาย 
3. วางแผนและเตรียมการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
4. จดัทาํกาํหนดการ  พิธีการของงานประชุม 
5. เสนอขออนุมติัโครงการ ติดต่อประสานงานเพื$อเรียนเชิญวิทยากร  วิทยากรบรรยายพิเศษ  วิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาบทความวชิาการ    
6. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมนําเสนอทั# งภาคบรรยาย โปสเตอร์ตลอดจนตอบขอ้ซักถามทั$วไป   และตอบรับการ

พิจารณาบทความ 
7. จดัหาของที$ระลึกใหว้ทิยากรบรรยายพิเศษ และประธานที$มาเปิดงาน  
8. จดัหาของที$ระลึกใหผู้ร่้วมงาน (กระเป๋าผา้) 
9. จดัทาํวฒิุบตัรผูน้าํเสนอผลงานทุกคน   จดัลาํดบัผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร 
SP.ทาํหนงัสือเชิญอธิการบดีกล่าวรายงานและเปิดงาน 
SS.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 
SL.ติดตามทวงถามบทความจากผูน้าํเสนอบทความ  
SQ.สรุปผลโครงการเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.�.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเวบ็ไซต์ 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 
 L. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 

Q. อาจารยว์รินธร แจง้โรจน ์   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
i. อาจารยส์ยาม เจริญอินทร์พรหม  อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
N. อาจารยส์าคร อ่าวสาคร   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
O.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์  ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ออกแบบโปสเตอร์และป้ายไวดนิ์ล เพื$อประชาสมัพนัธ์ 
 L. ประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นสื$อต่าง ๆ ทั#งเวบ็ไซต ์ วทิยโุทรทศัน์ และวทิยกุระจายเสียงคลื$นต่าง ๆ   

Q. จดัทาํเวบ็ไซตเ์พื$อเผยแพร่การประชุม  และจดัทาํระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมส่งผลงานออนไลน ์
i. บนัทึกภาพและวดีิโอการจดัประชุมวชิาการ 

 N. ทาํหนงัสือเชิญผูสื้$อข่าวมาทาํขา่วการจดังานประชุมวชิาการ 
 O. ดูแลตอ้นรับสื$อมวลชนในการประชุม 
 %. จดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แก่สื$อมวลชนวนัประชุม (Press Release) 
 M. ส่งภาพข่าวพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่แก่สื$อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
 n. จดัเตรียมของที$ระลึกแก่สื$อมวลชน   
 SP. งานอื$นๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.Z คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
 S.อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยน์พอนนัต ์บาลิสี   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 Q. อาจารยชุ์ติมา งามพิพฒัน์   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S.  ออกแบบและตกแต่งฉากบนเวที 
 L. ติดตั#งบอร์ดสาํหรับติดโปสเตอร์ 
 Q. ติดโปสเตอร์ผลงานของผูน้าํเสนอผลงาน 
 i. ดูแลการจดัวางและตกแต่งสถานที$ 
 N. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Z.� คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที�และรักษาความปลอดภัย 
 S.อาจารยส์มภพ ศรีสมัพนัธ์ุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาคารสถานที$   ประธาน 
 L.นายภาณุ  มาลาทอง   หวัหนา้เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
 Q.นายเอก  แซ่กงั    เจา้หนา้ที$สาํนกักิจการนกัศึกษา   กรรมการ 

i.นายพิชยั สนัโดษ    เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
N.นางสาวเอกอนงค ์เพิดขนุทด  เจา้หนา้ที$สาํนกัประธาน            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ทาํป้ายบอกทางไปหอ้งประชุม 
 L. ติดโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์งานประชุม บริเวณอาคารภายในมหาวทิยาลยั  หนา้มหาวทิยาลยั ถนนทววีฒันา 
 Q. จดัตกแต่งหอ้งประชุมใหญ่  และหอ้งประชุมเลก็ และดูแลความพร้อมของสถานที$ตลอดงาน 
 i. ติดตั#ง ทดสอบระบบเครื$องเสียงบริเวณภายในงาน เพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

N. จดัโตะ๊รับลงทะเบียน  ติดตั#งผา้ประดบัเวที 
 O. กาํกบั ดูแล ความสะอาดของหอ้งนํ# าตลอดการประชุม 
 7. จดัทาํแผนดา้นรักษาความปลอดภยัและงานจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z.�.คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยพ์ลศิต เสวนันา    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตาํราและสื$อทางวชิาการ  กรรมการ 
 Q.นายอาลี  เส็มเภอ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ  
 i.นายองอาจ  พรมพื#น   เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ 
 5.นางสาว กนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
  
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
S. จดัทาํ Proceeding เผยแพร่บทความวชิาการ ทั#งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
L. ออกแบบและจดัทาํสูติบตัร รวมทั#งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆตามที$ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

Z.  คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านการปฐมพยาบาล 
S.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธาน 

 L.รองศาสตราจารย.์ดร.สุลี  ทองวเิชียร อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
 Q.ดร.สุวมิล  แสนเวยีงจนัทร์ อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
  

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. มีหนา้ที$จดัเตรียมบุคลากร อุปกรณ์เครื$องใชแ้ละยาสาํหรับการปฐมพยาบาล  
2. กาํหนดสถานที$ตั#งหน่วยปฐมพยาบาลใหเ้หมาะสม สะดวกรวดเร็วต่อการใหบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ และจดัเตรียมอาหาร 
 S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์  ประธาน 
                2. รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัริยา รวยสาํราญ         อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
 Q.อาจารยด์ร.สุธาสินี วยิาภรณ์  หวัหนา้สาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 

i.อาจารยด์ร.สมนฏัฐา ภาควหิก  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
5.อาจารยฉ์ตัรปวณี อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

 O.อาจารยว์ชิสุดา ร้อยพิลา   หวัหนา้สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ   
 %. อาจารยกิ์ตติคุณ เกริงกาํจรกิจ  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 M.อาจารยก์ลุธิดา อินทรลกัษณ์  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 n. อาจารยนิ์พนธ์ องัศุธีรกลุ   อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 SP. อาจารยพ์รรณปพร จนัทร์ฉาย  อาจารยป์ระจาํ สาขาการท่องเที$ยว  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

SS. อาจารย ์โอม โตอาจ   อาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการกิฬา     กรรมการ 
12.อาจารยณ์ฐักร เดชา   อาจารยป์ระจาํสาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ  กรรมการ 
13. อาจารยน์ภสินี  นิลพนัธ์   อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
Si. อาจารยก์านตสิ์รี เผา่นาคธรรมรัตน ์ อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
SN.. อาจารยว์ลิาวลัย ์ดีเลิศ   หวัหนา้สาขาภาษาไทย    กรรมการ 
SO. อาจารยด์าราวรรณ  เกตวลัย ์  อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาไทย   กรรมการ 
S%. อาจารยก์นกอร เปลี$ยนสกลุ  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
SM.นางสาวฮายาตี สาหะ   เจา้หนา้ที$สถาบนัภาษาต่างประเทศ            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ตอ้นรับ ดูแลวทิยากร ผูน้าํเสนอผลงาน และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเขา้ที$ประชุม 
 L. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

Q. จดัเตรียมอาหารและเครื$องดื$มสาํหรับผูน้าํเสนอผลงาน  
 i. งานอื$น ๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 



 

 

�. กองบรรณาธิการ 

 S. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ประธาน 
       รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 L. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธาน 

 3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
       รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
i.ดร.ดวงฤทธิs  เบญ็จาธิกลุชยัรุ่งเรือง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  กรรมการ  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
 N.ศาสตราจารย ์ดร จงจิตร์ หิรัญลาภ   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 

 O.ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน์  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 %.รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุงเรือง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 

M.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9.ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
SP.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
SS.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
SL.ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ  
SQ.ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
Si.ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15.นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
SO. อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
S%. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดรูปแบบ  วธีิการรับลงทะเบียน 
2. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัทั#งภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร์ 
3. คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินผลงานวจิยั 
4. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

�.�  คณะอนุกรรมการพจิารณาผลงาน 

�.�.�  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์นิยมญาติ   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและ  รองประธาน 
บริการวชิาการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อนุกรรมการ 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา คุณารักษ ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุ่งเรื$อง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง  หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ  อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.พีรพงศ ์ทิพนาค   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิพฒัน์ เพิ$มผล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ศรีจกัรวาล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยพิ์เศษ พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนชม ชินะตงักรู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.สมหญิง จนัทรุไทย  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.กมลพร กลัยาณมิตร  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภิชนภชั  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์นพพร ด่านสกุล   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์สธน โรจนสกลุ   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์อรวรรณ บรรจงศิลปะ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ววิฒัน์ เอี$ยมไพรวนั   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ศิริพร สจัจานนท ์   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารย ์ดารา ทีปะปาล   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต มีสอน   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศสุดา รัชฎาวศิิษฐกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ เมืองแมน  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา ศรีมกฏุพนัธ์ุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธิดา หอวฒันกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ เสรีตระกลู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ด่านประดิษฐ ์  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทิน นพเกตุ   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรินทร์ สวนแกว้  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เสงี$ยม บุษบาบาน   อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 



 

 

34. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อนุกรรมการ 
35. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี   อนุกรรมการ 
36. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน    อาจารยป์ระจาํคณะบญัชี  อนุกรรมการ 
37. ดร.ประพฒัน์พงศ ์เสนาฤทธิs     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ดร.สุขมุ มูลเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ดร.กมลมาลย ์ไชยศิริธญัญา    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
41. ดร.ลดัดาวลัย ์คงสมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
42. ดร.เพช็รัตน์ ฮีมินกลู    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
43. ดร.ชยัวฒัน์ อุทยัแสน    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
44. ดร.ปราการ เกิดมีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
45. ดร.สมบติั เดชบาํรุง    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ดร.สมใจ เดชบาํรุง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
47. ดร.ธนาดล สมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
48. ดร.รสรินทร์ อรอมรรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
49. ดร.เกียรติศกัดิs  อิชยานนัท ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
50. ดร.สมคิด สกลุสถาปัตย ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
51. ดร.จนัทรัตน์ ภคมาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
52. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
53. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
54. ดร.ธาริณี กิตติกาญจนโสภณ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
55. ดร.สามารถ ปรมานิติวิs     อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
56. ดร.สมบติั อรรถพิมล    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
57. ดร.รัสรินทร์ พงษลี์# รัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
58. ดร.จุฑาศิริ ยอดวเิศษ    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ดร.ณรงคศ์กัดิs  ศรีบรรดาศกัดิs วชัราภรณ์   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
60. ดร.นิวตัน์ วรรณธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
61. ดร.อุไรวรรณ พงศสุ์ภากลุ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
62. ดร.อดุลย ์เลาหพล     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
63. ดร.ชนะ รัตนภกัดี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
64. ดร.เถลิงศกัดิs  เสนาคาํ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
65. ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
66. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
67. ดร.ปรียาพร เหตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
68. ดร.นพคุณ ทอดสนิท    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
69. ดร.บรรจง โซ๊ะมณี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
70. ดร.ณิฐษาภกัค ์จตัุปาอิทธิวฒัน ์   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
71. ดร.ขิง แขวงวเิศษชยัชาญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
72. ดร.ประถมภรณ์ รัตนภกัดี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
73. ดร.พีระ อินทรทูต     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 



 

 

74. ดร.เกียรติศกัดิs  กลัยาสิริวฒัน ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
75. ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
76. ดร.ชูศกัดิs  จึงพานิช     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
77. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
78. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
79. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
80. ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
81. ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
82. ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
83. ดร.สุชาติ ปรักทยานนท ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
84. ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
85. ดร.นภทัร จนัทรารมย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
86. ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
87. ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
88. ดร.ณชัชา กริ$มใจ     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
89. ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
90. ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
91. ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
92. ดร.พิบูล ทีปะปาล     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
93. ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
94. ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
95. ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
96. ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
97. ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
98. ดร.จรูญ ชาํนาญไพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
99. ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
100. ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
101. ดร.นราธิป แนวคาํดี    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
102. ดร.เพชรราภรณ์ คาํหลวง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
103. ดร.พรประภา ศรีราพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
104. ดร.ธีรเดช ทิวถนอม    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
105. ดร.นนัทน์ภสั ผลตาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
106. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
107. ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ อนุกรรมการ 
108. ดร.มธุรส ผา่นเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 

         
 

 

 

 



 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. Professor Dr.Terry Miller    Kent State University อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภพ คงฤทธิs ระจนั    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

    ธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สวงค ์เศวตวฒันา    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ภาณุจารี    มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั  อนุกรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชุมศกัดิs  อินทร์รักษ ์   มหาวทิยาลยัคริสเตียน อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ ศรีสวนแตง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขม็ทอง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.วกิร ตณัฑวทุโฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช โสภีรักษ ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ประเสริฐสรวย   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ   มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตกร พลภกัดี    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกลุ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
24. Associate Professor Dr.Andrew Shariary   Kent State University อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยช์ฎาพร ฑีฆาอุตมากร    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ์วนิยั ลํ#าเลิศ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ์บาหยนั อิ$มสาํราญ    ขา้ราชการบาํนาญ  อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ์เชาวยทุธ พรพิมลเทพ   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  
30. รองศาสตราจารย ์ธโสธร ตูท้องคาํ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

ธรรมาธิราช 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ ์    มหาวทิยาลยัเกษตร  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิs  บึงมุม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ ระวงัการณ์    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 

 



 

 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้    มหาวทิยาลยัราชมงคล อนุกรรมการ 
    รัตนโกสิทร์ 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณี เนียมหอม    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั พฒันสิทธิs     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราตรี ศิริพนัธ์ุ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราวธุ อินทรเทศ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

    เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ขนัโต    มหาวทิยาลยัมหามกฏุ อนุกรรมการ 

    ราชวทิยาลยั 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิs  พุม่อินทร์    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ุ    มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วธุพงษ ์ลาภเจริญ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงศรั์ศมีเดือน    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล รอดแจ่ม    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ เลก็ลอสินธ์ุ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต บุญสนอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติมา โหล้าํยอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี ศกัดิs ดุลยธรรม    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนภทัร ปัจฉิมม ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิs    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต อนุกรรมการ 
58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํไพ ทองธีรพาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
60. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาคีรา ราชเวยีง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช อนุกรรมการ 

มงคลรัตนโกสินทร์ 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล เชนะโยธิน   มหาวทิยาลยัราชภฏัราช อนุกรรมการ 

นครินทร์ 
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภทัราพร ปุณะตุง    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ  
63. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วารี ศรีสุรพล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรเพญ็ ไตรพงศ ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
65. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ# าผึ#ง ไขวพ้นัธ์ุ    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยว์บูิลย ์ลือมงคล    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั    มหาวทิยาลยัธนบุรี  อนุกรรมการ 
68. ดร.เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
69. พ.ต.ท.ดร.พสักร จิตตรัตน ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 



 

 

70. ดร.ทวพีร ตูพ้จ    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
71. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     พิบูลสงคราม 
72. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร อนุกรรมการ 

        พระนครศรีอยธุยา   
73. ดร.เจษณี บุตรดาํ      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.รักเกียรติ จาริก      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
75. ดร.มนษริดา ทองเกดิ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

       ราชมงคลวทิยาลยัเขตจกัรพงศภู์วนาท 
76. ดร.อาํนวย แกว้ใส      มหาวทิยาลยัหอการคา้ อนุกรรมการ 
77. ดร.อานนท ์วนัลา      มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

       กาญจนบุรี 
78. ดร.ฐปนพฒัน์ รัชญาเมธีธรรม    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อนุกรรมการ 
79. เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี    กรมควบคุมการปฏิบติั อนุกรรมการ 

       ทางอากาศ 
80. ดร.ประยทุธ์ สวสัสดิเรียวกลุ     มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
81. ดร.พชัรี ทองคาํพานิช     สถาบนัการพลศึกษา  อนุกรรมการ 

       วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
82. ดร.ศศิธร เดชพรหม     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
83. ดร.กรศิริ คตภูธร      มหาวทิยาลยัมหามกฎุ อนุกรรมการ 

       ราชวทิยาลยั 
84. ดร.เมธาวนิ  สาระยาน    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     เพชรบุรี 
85. ดร.อาทิตย ์โพศรีทอง     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
86. ดร.กลุธิดา นาคะเสถียร     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
87. ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัร์     มภร พระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
88. ดร.รุ่งทิวา วฒันวงศ ์     สพฐ.นครปฐม เขตL อนุกรรมการ 
89. ดร.จนัทนา สงัวรโยธิน     มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 
90. ดร.องัคณา ใจเทิม      มหาวทิยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
91. ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
92. ดร.ธนากร ปักษา      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
93. ดร.ธวชัชยั ตั#งอุทยัเรือง     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี     วทิยาลยัการฝึกหดัครู อนุกรรมการ 
        มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
95. ดร.สุพตัรา แผนวชิิต     มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 
        ธรรมาธิราช  
96. ดร.จิรวฒัน์ กิติพิเชษฐสรรค ์     วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
97. ดร.สมศกัดิs  สุภิรักษ ์     มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
98. ดร.ในตะวนั กาํหอม     วทิยาลยัทองสุข  อนุกรรมการ 
99. ดร.วริศรา เชนะโยธิน 



 

 

100. ดร.ดุริยะ จนัทร์ประจาํ     โรงเรียนนาเยยีศึกษา อนุกรรมการ 
รัชมงัคลาภิเษก 

101. อาจารยด์าํริห์ บรรณวทิยกิจ     มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
102. อาจารยพ์ชัราพร เฉลิมไพศาลสุข    มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  

 
�.�.�. คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. รุ่งโรจน์ พุม่ริ#ว   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ศิลปานนักลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์เพียงจนัทร์ โรจนวภิาต  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์พญ.จรวยพร สุภาพ   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. ดร.สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์    อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
6. ดร.ธวชัชยั กาญจนะทวกีลุ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
7. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สมจิตต ์สุพรรณทศัน ์      อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ลีรา กิตติกลุ       อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั ชยักิตติกรณ์      อนุกรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.อุดม วอ่งไวทองดี  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 
5. ดร.อนุสรณ์ มนตรี     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ดร.สมพร ส่งตระกลู    มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
7. ดร.ดลภา พศกชาติ     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 

 
�.�.Z  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ    คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดรี    อาจารยค์ณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบุ์ญชู เรืองพงศรีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดิ์เรก ทองอร่าม    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ทองแพ    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประกอบ มณีเนตร    อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
9. ดร.ธชัพรรณ หนูเนียม     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 



 

 

10. ดร.สุนทร แสงเพช็ร     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
 

11. ดร.เพชรรัตน์ จนัทรทิณ     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
12. ดร.สุวไิล พุม่โพธิs       อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุรักษ ์จนัทร์ศรี     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
14. ดร.ววิฒัน์ จึงธนศิริกลู     อาจารยพิ์เศษประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์    อนุกรรมการ 
15. อาจารยต์วงทอง พชรพฤทธิภากร    คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     อนุกรรมการ  
16. อาจารยณ์ชัชา วิชยั      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
17. อาจารยภ์คัวลญัชญ ์ผาณิตพิเชฐวงศ ์    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
18. อาจารยอิ์ริยา ผอ่งพิทยา     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
19. อาจารยเ์อกชยั ศิริเลิศพรรณนา    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
20. อาจารยพ์งษเ์ทพ ผลประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
21. อาจารยก์ลา้ ธานีโต      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
22. ดร.จิรพิพฒัน์ ธญัพงษภ์ทัร     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
23. ดร.ธเนศ กิติศรีวรพนัธ์     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
     

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สนัติธรรมนนท ์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ดีบุญ เมธากลุชาติ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ทีฆทรัพย ์    มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศกัดิs  อตัพฒุ    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.จอมภพ แววศกัดิs     มหาวทิยาลยัทกัษิณ  อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีดา จนัทวงษ ์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา อนนัตร์าชา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัวลัย ์ คมัภีรพนัธ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระเจา้ อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ ดุษฎี    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้   อนุกรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สโรชา เจริญวยั    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

ธญับุรี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ อนุกรรมการ 



 

 

คุณทหารลาดกระบงั 
 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรินทิพ สุกใส    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพนนัท ์นานคงแนบ   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร อุ่นเรือน    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์มงคล คธาพนัธ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
17. ดร.สุภชา ศิริวงศย์ิ$งเจริญ     บริษทั Unique Engineering  อนุกรรมการ 

And Construction 
18. ดร.โสภา แซ่เฮง้      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
19. ดร.กฤษดา เสือเอี$ยม     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

พระนคร 
20. ดร.สนัติ พฒันะวชิยั     มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  อนุกรรมการ 
21. ดร.บุญธิดา ชุนงาม      มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
22. ดร.นุชนาพร พิจารณ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
23. ดร.ปิยะนนัท ์พนากานต ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
24. ดร.วรวทิย ์โกสลาทิพย ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
25. ดร.โสภา วศิิษฎศ์กัดิs      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
26. ดร.รัฐศกัดิs  พรหมมาศ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
27. ดร.อรวลี อมรลีตระกลุ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ อนุกรรมการ 

พระนครเหนือ 
28. ดร.ปิยชาติ ธาตรีนรานนท ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ อนุกรรมการ 

ภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 
29. ดร.นภนต ์เกื#อนอ้ย      วทิยาลยัเทคนิคสมุทปราการ  อนุกรรมการ 
30. ดร.ฐกฤต ปานขลิบ      วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุกรรมการ 
31. ดร.ณรงค ์วชัรเสถียร     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

 
 
  
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. พิจารณาผลงานจากผูน้าํเสนอบทความเพื$อนาํเสนอแบบบรรยาย  หรือ  โปสเตอร์   
 L. ทาํรายงานสรุปผลเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

  



 

 

�. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 S.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   ประธาน 
 L. อาจารย ์ดร.เบญจภทัร วฒันกลุ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและการเงิน  กรรมการ  
 3. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร                     ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั    กรรมการ  

i. อาจารยป์ราณี  ทองศรีสุข   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ                      กรรมการและเลขานุการ 
 N.นางสาวกนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั    ผูช่้วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. รับเงินลงทะเบียนผลงาน 
 L. สรุปยอดเงินลงทะเบียน 
 Q. ตรวจสอบและจดัทาํค่าใชจ่้าย 
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