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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐาน ของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรCขั้นพ้ืนฐานกWอน กับหลังการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV 

กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัย เปYนนักเรียนช้ันอนุบาลปZท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา 
2562 โรงเรียนชลประทานวิทยา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการ
วิจัยประกอบดVวย แผนการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV จํานวน 21 แผน เคร่ืองมือท่ี
ใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐาน 
และแบบสังเกตพฤติกรรม สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWาเฉลี่ย คWารVอยละ คWาสWวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคWาที   (t-test) 
 ผลการศึกษา พบวWา 
 1. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานหลังการจัดประสบการณCการเรียนรูV
แบบแบบสืบเสาะหาความรูV มีคWาคะแนนเฉลี่ย 24.22 คิดเปYนรVอยละ 96.88  สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.74 กWอนการจัดประสบการณC มีคWาคะแนนเฉลี่ย 18.57 คิดเปYนรVอยละ 74.28 สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.73 และความกVาวหนVามีคWาคะแนนเฉลี่ย 5.65 คิดเปYนรVอยละ 22.6 
 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานหลังการจัดประสบการณCการ
เรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV สูงกวWากWอนการจัดประสบการณC อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: กระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐาน, การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหา
ความรูV 
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Abstract 
The present research aimed to study the basic science skills of early 

childhood students from inquiry method. It compared basic science skills of early 
childhood before and after this study. 

The samples were 30 pupils of kindergarten class 3/4 of Chonpratanvithaya 
School in the first semester of academic year 2019. The research tools consisted of 
21 lesson plans from Inquiry Method. The tools used in collecting data consisted of 
basic science skill test and social behavior observation sheet. 

The statistical analysis of the data was based on the mean ( X ), percentage 
(%), standard deviation (S.D.) and t-test. 

The results of the study indicated the following. 
1. A study of basic science skills of early childhood students after the inquiry 

method learning activities had a mean of 24.22 (96.88%) and a standard deviation of 
1.74.  While the mean and the standard deviation calculation before the activities 
were 18.57 (74.28%) and 2.73 respectively. And the development had a mean of 5.65 
(22.6%) 

2. A study of basic science skills of early childhood students after the inquiry 
method learning activities was higher than the one before the inquiry method 
learning activities, with statistical significance at .05 level. 

 
Keywords: the basic science skills, inquiry method learning 
 
ความสาํคญัของปRญหา 

จากสถานการณCของสังคมในโลกปpจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยWางมากและการ
เปลี่ยนแปลงสWวนใหญWเปYนผลมาจากความสามารถของมนุษยCทางดVานวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี
เจริญกVาวหนVามากข้ึนสรVางความสะดวกสบายใหVกับมนุษยC ขณะเดียวกันผูVใชVบริการทางวิทยาศาสตรC
และเทคโนโลยีควรมีความสามารถในการคิด รูVจักหาแนวทางในการแสวงหาความรูVและมีความรูVเทWา
ทันการเปลี่ยนแปลงรูVจักเลือกรับปรับเปลี่ยนสิ่งตWาง ๆ ใหVเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน ดังน้ัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) จึงมุWงเนVนการพัฒนาคนทุก
ชWวงวัยใหVเขVาสูWสังคมแหWงการเรียนรูVตลอดชีวิตอยWางย่ังยืนใหVความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรVางศักยภาพของคน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ จึงไดVกําหนดจุดยุทธศาสตรCการพัฒนาคนสูWสังคมแหWงการเรียนรูVตลอด
ชีวิตอยWางย่ังยืนคนไทยมีการเรียนรูVอยWางตWอเน่ืองตลอดชีวิต ท้ังในเร่ืองการศึกษาทักษะการทํางานและ
การดําเนินชีวิตเพ่ือเปYนภูมิคุVมกันสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหVทัน กับการเปลี่ยนแปลงของ
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โลกในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยใหVความสําคัญในดVานการพัฒนาความคิดและกําลังคน ดVานวิทยาศาสตรC
และเทคโนโลยีโดยใหVปรับระบบการศึกษาเพ่ือเสริมสรVางพ้ืนฐานดVานวิทยาศาสตรCเร่ิมต้ังแตWปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษาใหVผูVเรียนรูVจักวิเคราะหCและแกVปpญหาอยWางมีระบบ(สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ. 2554: 39-46) 

กระทรวงศึกษาธิการไดVใหVสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเก่ียวกับการจัด
ประสบการณCการเรียนรูVใหVกับเด็กปฐมวัยใหVมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายกลWาวคือหลักสําคัญ
ประการหน่ึงของการเรียนรูVวิทยาศาสตรCน้ันก็คือ การสรVางความหมายของสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยWางเปYนระบบ
และเปYนกระบวนการการเรียนรูVของเด็กปฐมวัยกับประสบการณCวิทยาศาสตรCจะสอดคลVองกันโดยใชV
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCเปYนทักษะทางสติปpญญาท่ีแสดงถึงความสามารถในการฝvกฝน
กระบวนการทางความคิดอยWางมีระบบโดยใชVประสาทสัมผัสท้ังหVาในการรับรูVการคVนหาศาสตรCความรูV
การสืบเสาะหาความรูV การแกVปpญหาเด็กเปYนเหมือนนักวิทยาศาสตรCตัวนVอย ๆ ท่ีมีความสงสัยใครWรูVมี
คําถามเก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัวและเรียนรูVสิ่งท่ีอยูWรอบตัวผWานประสบการณCตWางๆตลอดเวลาการ
กระตุVนและสWงเสริมการเรียนรูVของเด็กดVวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCจึงเปYนการตอบสนอง
ตWอธรรมชาติของการเรียนรูVของเด็กโดยใหVเด็กไดVเรียนรูVและฝvกฝนทักษะการใชVกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรCจินตนาการความคิดสรVางสรรคCและจิตวิทยาศาสตรC ซึ่งเปYนทักษะและลักษณะนิสัยของ
บุคคลท่ีชWวยในการพัฒนาความรูVความเขVาใจเก่ียวกับโลกรอบตัว (อัญชลี ไสยวรรณ. 2553 : 26)การ
เรียนการสอนระดับปฐมวัยในปpจจุบัน ไดVมีการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีมาใชVในการจัดการเรียน
การสอนโดยเนVนเด็กเปYนศูนยCกลาง โดยมีจุดมุWงหมายเดียวกัน คือ พัฒนาเด็กใหVครบทุกดVาน เปYน
ทฤษฎีการสรVางองคCความรูV (Constructivism Theory) ท่ีมีอิทธิพลตWอการจัดการเรียนรูVอยWาง
แพรWหลายในปpจจุบัน เปYนแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเนVนเด็กเปYนสําคัญ ทฤษฎีสรVางองคCความรูVมี
จุดเนVน คือ ความรูVถูกสรVางข้ึนดVวยตัวเด็กเอง เด็กใชVความรูVและประสบการณCเดิมเปYนพ้ืนฐานในการ
สรVางองคCความรูVใหมW เด็กแตWละคนจะมีวิธีการท่ีแตกตWางกันในการเรียนรูV ฉะน้ันแนวคิดน้ีจึงเนVนการจัด
กิจกรรมใหVเด็กไดVสื่อสารและปฏิสัมพันธCกับสิ่งรอบๆ ตัวครูผูVสอนเปYนผูVจัดสภาพแวดลVอมใหVเหมาะสม 
และคอยใหVความชWวยเหลือ เด็กสามารถสรVางองคCความรูVไดVดVวยตนเอง (Piaget. 1970 อVางใน สิริมณี 
บรรจง. 2549) ดังน้ัน การสรVางองคCความรูVเปYนการเรียนรูVท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมท่ีเด็กมี
ปฏิสัมพันธCกับสิ่งแวดลVอม วิธีสอนท่ีเหมาะสมกับวิธีการสรVางองคCความรูV คือ การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูV (จันทรCจิรา ภมรศิลปธรรม. 2551) ซึ่งการสืบเสาะหาความรูVทางวิทยาศาสตรCเปYนกระบวนการ
ท่ีใชVในการพัฒนาความรูVเพ่ือตอบคําถามท่ีสงสัยเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเรา เด็กเปรียบเสมือน
นักวิทยาศาสตรCตัวนVอย ๆ ท่ีมักจะมีคําถามเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวอยูWเสมอ และเรียนรูVสิ่งตWาง ๆ 
รอบตัวผWานประสบการณCอยูWตลอดเวลาการกระตุVนและสWงเสริมการเรียนรูVของเด็กดVวยการจัดกิจกรรม
การสืบเสาะหาความรูV จึงเปYนการตอบสนองตWอธรรมชาติการเรียนรูVของเด็ก  

The National Science Education Standards (NSES) ใหVความหมายของการเรียนรูVแบบ
สืบเสาะหาความรูV วWาหมายถึง กระบวนการเรียนรูVท่ีเด็กมีสWวนรWวมในการทํากิจกรรม เด็กเปYนผูVลงมือ
ปฏิบัติ จะสะทVอนใหVเห็นถึงการสืบเสาะหาความรูVเปYนหัวใจของการเรียนรูVวิทยาศาสตรCเพราะการ
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เรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVจะทําใหVเด็กไดVพัฒนาความรูVความเขVาใจ ความคิดทางวิทยาศาสตรCมาก
ข้ึน การจัดกระบวนการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV ครูสามารถจัดกิจกรรมใหVเด็กไดVมีบทบาทในการ
ลงมือปฏิบัติมากหรือนVอยไดVตามระดับการสืบเสาะหาความรูV เพ่ือใหVเหมาะสมกับศักยภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนรูVของเด็ก ดังน้ัน การฝvกใหVเด็กเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรูVดVวยตนเอง
เปYนสิ่งจําเปYนท่ีควรสWงเสริมพัฒนาใหVเด็กสามารถคVนควVาหาความรูVดVวยตนเอง โดยมีครูผูVสอนเปYนผูVจัด
กิจกรรมใหVเหมาะสมและคอยใหVความชWวยเหลือแกWเด็ก 

ดังน้ันผูVวิจัยจึงนําวิธีการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV มาใชVเปYนแนวทาง
ในการจัดประสบการณCการเรียนรูVเพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งผลของการวิจัยในคร้ังน้ีจะชWวยใหVครูและผูVที่เก่ียวขVองกับเด็กปฐมวัยเลือกท่ีจะพัฒนาการจัด
ประสบการณC เพ่ือเปYนการศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรCและพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยตWอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยจากการจัด
ประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยกWอนและ
หลังการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีการจัดประสบการณ�การเรียนรู*แบบสืบเสาะหาความรู* 
การสอนแบบการสืบเสาะหาความรูVเปYนการสอนใหVนักเรียน สํารวจตรวจสอบ คVนควVาหา

คําตอบดVวยตนเอง ทําใหVเกิดองคCความรูVจากการเรียนรูVดVวยตนเอง ดVวยการลงมือปฏิบัติโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรCเขVามาเก่ียวขVอง มีหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขVองดังน้ี (ทิศนา 
แขมมณี.2553) 

1. ปรัชญาวิทยาศาสตรCด้ังเดิม ความรูVวิทยาศาสตรC หมายถึง ความจริงหรือขVอเท็จจริงท่ีมีอยูW
หรือเปYนอยูW ซึ่งไดVจากการตรวจสอบ การคVนควVาทดลองอยWางเปYนระบบ โดยใชVกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรC แตWปรัชญาวิทยาศาสตรCแนวใหมW ความรูVวิทยาศาสตรC เปYนความรูVท่ีเกิดจากการสรรสรVาง
ของแตWละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลมาจากความรูVหรือประสบการณCเดิม และสิ่งแวดลVอมหรือบริบทของ
สังคมของแตWละคน 
 2. แนวคิดพัฒนาการทางสติปpญญาของ Piaget ไดVกลWาววWา การท่ีคนเรามีปะทะสัมพันธCกับ
สิ่งแวดลVอมต้ังแตWแรกเกิด และการปะทะสัมพันธCอยWางตWอเน่ืองระหวWางบุคคลกับสิ่งแวดลVอมน้ีมีผลทํา
ใหV ระดับสติปpญญาและความคิด มีการพัฒนาข้ึนอยWางตWอเน่ืองอยูWตลอดเวลากระบวนการท่ีเก่ียวขVอง
กับการ พัฒนาทางสติปpญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัว (Adaptation) และการ
จัดระบบโครงสรVาง (Organization) 
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3. จอยสCและวีล เปYนผูVพัฒนาจากแนวคิดหลักของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือ แนวคิด
เก่ียวกับการสืบเสาะหาความรูV (Inquiry Method) และแนวคิดเก่ียวกับความรูV (Knowledge) เธเลน 
(Thelen) ไดVอธิบายวWา สิ่งสําคัญท่ีสามารถชWวยใหVเด็กเกิดความรูVสึกหรือความตVองการท่ีจะสืบคVนหรือ
เสาะหาความรูVก็คือ ตัวปpญหา แตWปpญหาน้ันจะตVองมีลักษณะท่ีมีความหมายตWอเด็กและทVาทายเพียง
พอท่ีจะทําใหVเด็กเกิดความตVองการท่ีจะแสวงหาคําตอบ นอกจากน้ันปpญหาท่ีชวนใหVเกิดความงุนงง
สงสัย หรือกWอใหVเกิดความขัดแยVงทางความคิด จะย่ิงทําใหVเด็กเกิดความตVองการท่ีจะเสาะหาความรูV
หรือคําตอบมากย่ิงข้ึน สWวนในเร่ือง “ความรูV” น้ัน เธเลน (Thelen) มีความเห็นวWา ความรูVเปYน
เป�าหมายของกระบวนการสืบเสาะหาความรูVท้ังหลาย ความรูVเปYนสิ่งท่ีไดVจากการนําประสบการณCหรือ
ความรูVเดิมมาใชVในประสบการณCใหมW ดังน้ัน ความรูVจึงเปYนสิ่งท่ีคVนพบผWานกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูVโดยอาศัยความรูVและประสบการณC  

สรุปไดVวWาทฤษฎีการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVน้ัน มีพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีของ Jean piagat ท่ีเช่ือวWา พัฒนาการทางสมองของมนุษยC ประกอบดVวยโครงสรVาง 2 
ประการ คือ กระตุVนเพ่ือใหVเกิดความขัดแยVงทางความคิดมาจากสิ่งเดิมท่ีมีอยูWและกระบวนการขยาย
โครงสรVางเดิมเพ่ือรับความรูVใหมW  เนVนความรูVท่ีมาจากการแสวงหาเพ่ือนําไปสูWการคVนพบ นําขVอคVนพบ
ท่ีไดVมาประยุกตCใชVในชีวิตประจําวัน และการท่ีนักเรียนจะเรียนรูVไดVดี หรือมากนVอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูW
กับตัวนักเรียนเอง ประสบการณCการเรียนรูVของนักเรียน และครูท่ีจะตVองใชVวิธีการจัดการเรียนรูVท่ี
สามารถกระตุVนใหVเด็กเกิดความสนใจในการเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 
สถาบันสWงเสริมการสอนวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี (2551 : 24) กลWาววWา ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรC (Science process skills) เปYนทักษะทางสติปpญญาท่ีนักวิทยาศาสตรC
และผูVท่ีนําวิธีการทางวิทยาศาสตรCมาแกVปpญหา นํามาใชVในการศึกษาคVนควVา สืบเสาะหาความรูVและ
แกVปpญหาตWาง ๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCที่ควรสWงเสริมใหVกับเด็กปฐมวัย มีดังน้ี 

1. ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใชVประสาทสัมผัสอยWางใดอยWางหน่ึงหรือหลายอยWาง
รวมกัน ไดVแกW ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายเขVาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณC เพ่ือคVนหาขVอมูล ซึ่งเปYน
รายละเอียดของสิ่งน้ันโดยไมWใสWความเห็นของผูVสังเกตลงไป 

2. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขVอมูล (Inferring) หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็นใหVกับขVอมูลท่ีไดV
จากการสังเกตอยWางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูVและประสบการณCเดิมมาชWวย 

3. ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบWงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือ
สิ่งท่ีมีอยูWในปรากฏการณCโดยมีกฎเกณฑC ซึ่งอาจเปYนความเหมือนความแตกตWางหรือความสัมพันธC
อยWางใดอยWางหน่ึง 

4. ทักษะการพยากรณC (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบลWวงหนVากWอนทดลองโดย
อาศัยปรากฏการณCที่เกิดซ้ํา หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูWแลVวในเร่ืองน้ันมาชWวยสรุป 

5. ทักษะการวัด (Measure) หมายถึง การเลือกและใชVเคร่ืองมือ ทําการวัดหาปริมาณของสิ่ง
ตWาง ๆ ออกมาเปYนคWาท่ีแนWนอนไดVอยWางเหมาะสม 
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6. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุ และการนําคWาท่ี
ไดVมาเปรียบเทียบกัน 

7. ทักษะการหาความสัมพันธCระหวWางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Using space/Time 
relationships) หมายถึง การหาความสัมพันธCระหวWางมิติของวัตถุ ระหวWางตําแหนWงท่ีอยูWของวัตถุหน่ึง
กับอีกวัตถุหน่ึงและระหวWางการเปลี่ยนตําแหนWงหรือมิติของวัตถุกับเวลาท่ีเปลี่ยนไป 

8. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขVอมูล (Organizing data and communicating) 
หมายถึง การนําขVอมูลท่ีไดVจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลWงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําเสีย
ใหมW และนําเสนอเพ่ือใหVผูVอ่ืนเขVาใจความหมาย 

สรุปไดVวWาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยเปYน กิจกรรมท่ีจัด
ใหVเด็กไดVมีการลงมือปฏิบัติโดยใชVประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการสังเกต สํารวจ คVนควVา ทดลอง เก็บ
รวบรวมขVอมูล จากสิ่งท่ีอยูWใกลVตัวกWอนแลVวคWอย ๆ ขยายออกไปสูWสิ่งท่ีอยูWไกลตัวออกไป เพ่ือใหVเกิดการ
เรียนรูVเก่ียวกับ สิ่งตWาง ๆ ท่ีอยูWรอบ ๆ ตัว ใหVมากท่ีสุด 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุWมตัวอยWาง 
1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ี ไดVแกW นักเรียนช้ันอนุบาลปZที่ 3 โรงเรียนชลประทาน
วิทยา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1.2 กลุWมตัวอยWาง 
กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปZที่ 3/4  ภาคเรียนท่ี 1  

ปZการศึกษา 2562  โรงเรียนชลประทานวิทยา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   จํานวน 30 คน ซึ่ง
ไดVมาจากการสุWมแบบกลุWม (Cluster random sampling) (สมบูรณC ตันยะ. 2550 : 108) 

2 ตัวจัดกระทํา 
ตัวจัดกระทํา ไดVแกW การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสบืเสาะหาความรูV 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรท่ีศึกษา ไดVแกW ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCขั้นพ้ืนฐาน 

4. เน้ือหา 
ในการวิจัยคร้ังน้ี เน้ือหาสาระการเรียนรูVท่ีใชVในการวิจัย สาระท่ี 3 ธรรมชาติรอบตัว 

หนWวยผลไมV หนWวยสัตวC หนWวยดิน หิน ทราย หนWวยกลางวันกลางคืน หนWวยตVนไมV และ สาระท่ี 4 สิ่ง
ตWาง ๆ รอบตัวเด็ก หนWวยคมนาคม และหนWวยวิทยาศาสตรCนWารูV  จํานวน 7 หนWวยการเรียนรูV 

5. ระยะเวลาท่ีใชVในการทดลอง 
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง ใชVจัดประสบการณCในภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา 

2562 สัปดาหCละ 3 วัน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี) วันละ 40 นาที รวมท้ังสิ้น 7 สัปดาหC รวม 18 ช่ัวโมง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                 ตัวจัดกระทํา     ตัวแปรท่ีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCขั้นพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยหลังไดVรบัการจัดประสบการณC
การเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVสูงกวWากWอนจัดประสบการณC 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช*ในการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการทดลองคร้ังน้ี ไดVแกW แผนการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหา

ความรูV  
2. เคร่ืองมือท่ีใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCขั้น

พ้ืนฐาน 
 
การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยคร้ังน้ีผูVวิจัยไดVดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขVอมูลดVวยตนเอง 
 
การวิเคราะห�ข*อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูVวิจัยดําเนินการวิเคราะหCขVอมูล ซึ่งใชVวิธีทางสถิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอรC
สําเร็จรูปโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1.การวิเคราะหCทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานกWอนและหลังการจัด
ประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV มาวิเคราะหCหาคWาเฉลี่ย( X ) คWารVอยละ (%)และสWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรC ข้ันพ้ืนฐานกWอนและหลังการจัด
ประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV โดยใชVการทดสอบคWาที ( t-test for dependent 
samples) 
 

การจัดประสบการณ�การเรียนรู*แบบสืบเสาะหาความรู* 
1.  ข้ันต้ังคําถามเชิงวิทยาศาสตรC 
2.  ข้ันสํารวจตรวจสอบรวบรวมขVอมูล 
3.  ข้ันสรVางคําอธิบายอยWางมีเหตุผล/ตอบคําถามอVางอิง 
4. ข้ันนําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบ 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร�ขั้นพื้นฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  
จากการวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานและพฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVสรุปผลการวิจัยไดVดังน้ี 
1. การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย กWอนและหลัง

การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVพบวWา 
เด็กปฐมวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานกWอนการจัดประสบการณC มีคWา

คะแนนเทWากับ 18.57 หรือรVอยละ 74.28 หลังการประสบการณCมีคะแนนเฉลี่ยเทWากับ 24.22 หรือ
รVอยละ 96.88 และมีคะแนนเฉลี่ยความกVาวหนVาเทWากับ 5.65 หรือรVอยละ 22.6 

2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย หลังการ
จัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVสูงกวWากWอนการจัดประสบการณC อยWางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ.05 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย
กWอนและหลังการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูV 
 

กลุ�มตัวอย�าง N 
X  S.D. t p 

กWอนการจัดประสบการณC 30 18.57 2.73 
9.52 .000 

หลังการจัดประสบการณC 30 24.22 1.74 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานและพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVผูVวิจัยมีประเด็นหลักในการ
อภิปรายดังน้ี 

1. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย กWอนและหลัง
การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียนซึ่งเปYนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวVเปYนเพราะการจัด
ประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVเปYนวิธีการจัดประสบการณCการเรียนรูV ท่ีเปYน
กระบวนการทางวิทยาศาสตรCท่ีเด็กคิดหาคําตอบอยWางมีระบบ คVนหาขVอมูล ขVอเท็จจริงไดVดVวยตนเอง
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรC กระบวนการคิดอยWางมีเหตุผล เนVนผูVเรียนเปYนสําคัญ ผูVเรียน
ไดVคVนควVา สรVางองคCความรูVดVวยตนเอง พัฒนาดVานความคิด รูVจักการใชVเหตุผล รูVจักการสังเกต และ
การแกVปpญหาไดVดVวยตนเองรูVจักการวิเคราะหCขVอมูลโดยใชVทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรC ไดVแกW 
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การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การคํานวณการจัดกระทําและสื่อความหมายขVอมูล การลง
ความคิดเห็น ทักษะตWางๆเหลWาน้ีจะชWวยสWงเสริมใหVเด็กคิดเปYน ทําเปYน แกVปpญหาเปYนและสามารถนํา
ความรูVท่ีคVนพบไปวิเคราะหC สังเคราะหCใหVเกิดองคCความรูVใหมWเพ่ือนําไปใชVเปYนพ้ืนฐานในการคVนหา
ความรูVในระดับสูงตWอไปซึ่งสอดคลVองกับทฤษฎีพัฒนาการทางปpญญาสติปpญญาของเพียเจทC(Piaget) 
เปYนทฤษฎี Constructivismซึ่งเปYนทฤษฎีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเปYนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตVองสืบคVน
เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคVนควVาดVวยวิธีการตWางๆ จนทําใหVนักเรียนเกิดความเขVาใจและเกิดการ
รับรูVความรูVน้ันอยWางมีความหมาย จึงจะสามารถเปYนองคCความรูVของนักเรียนเอง และเก็บเปYนขVอมูลไวV
ในสมองไดVอยWางยาวนาน สามารถนํามาใชVไดVเม่ือมีสถานการณCใด ๆ มาเผชิญหนVา ดังน้ันการท่ีนักเรียน
จะสรVางองคCความรูVไดV ตVองผWานกระบวนการเรียนรูVท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยWางย่ิงกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูV (Inquiry Process)การวิจัยคร้ังน้ีผูVวิจัยพบวWา การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบ
เสาะหาความรูVสWงเสริมใหVเด็กไดVพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCไดVเรียนรูVจากการลงมือ
ปฏิบัติ การสืบเสาะแสวงหาความรูVดVวยตนเองดVวยทักษะและกระบวนการในการแกVปpญหาอยWางเปYน
ระบบซึ่งสอดคลVองกับผลการศึกษาของวิลา มณีอินทรC(2556)ไดVศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐาน ของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการกับ
แบบสืบเสาะหาความรูVการวิจัยคร้ังน้ีมีความมุWงหมายเพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCขั้น
พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยกWอนและหลังการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVและศึกษา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐาน ของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCการเรียนรูV
แบบโครงการกับแบบสืบเสาะหาความรูVกลุWมตัวอยWางคือเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปZท่ี 2 จํานวน 50 
คน จาก 15 โรงเรียนของกลุWมโรงเรียนเกVาสุพรรณิการC ผลการวิจัยพบวWาหลังการจัดประสบการณCการ
เรียนรูVแบบสืบเสาะหาความรูVสูงกวWากWอนการจัดประสบการณCการเรียนรูV อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
ข*อเสนอแนะ 

จากผลการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสบืเสาะหาความรูVเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรCข้ันพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูVวิจัยมีขVอเสนอแนะในการนําไปปรับใชVดังน้ี 

1. ขVอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี 
 คําถามนําซึ่งเปYนสWวนท่ีสําคัญท่ีจะกระตุVนการเรียนรูVของเด็กน้ันควรเปYนคําถามปลายเป�ด

และเปYนคําถามท่ีมีความหลากหลาย สามารถคิดวิเคราะหCและจินตนาการไดVอยWางสรVางสรรคC กระตุVน
ใหVเด็กหาคําตอบดVวยการสืบคVนหาขVอมูลตWาง ๆ 

2. ขVอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตWอไป 
 2.1ควรมีการศึกษาถึงผลของการจัดประสบการณCโดยใชVการจัดประสบการณCการเรียนรูV

แบบสืบเสาะหาความรูVเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรCขั้นพ้ืนฐานดVานอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย 
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 2.2 ควรศึกษาผลของการจัดประสบการณCโดยใชVการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบสืบ
เสาะหาความรูVท่ีมีตWอการพัฒนาพฤติกรรมดVานอ่ืน ๆ เชWน ดVานการแกVปpญหา และความเปYนผูVนําและผูV
ตาม เปYนตVน 
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บทคัดย�อ 

ปpจจุบันเทคโนโลยีสตารCทอัพไดVรับความนิยมอยWางมากในประเทศไทยจากขVอมูลท่ีไดVรับการ
เป�ดเผยในการรวบรวมจํานวนเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทยต้ังแตWปZ พ.ศ. 2555 ถึง 2560 
แสดงใหVเห็นถึงจํานวนผูVเขVามาทําธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพและนักลงทุนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน รวมถึงมี
การจัดกิจรรมเพ่ือแสดงผลงานทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพอยWางแพรWหลาย โดยเทคโนโลยีสตารCทอัพ
มีลักษณะ คือ เปYนการพัฒนานวัตกรรมท่ีอยูWในรูปแบบซอฟตCแวรC โดยทําการผลิตซอฟตCแวรCใน
ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีมีคWอนขVางจํากัด สําหรับซอฟตCแวรCท่ีพัฒนาข้ึนน้ันตVองสามารถทําใหVเปYน
ธุรกิจท่ีย่ังยืนและสามารถปรับขนาดของธุรกิจไดV สําหรับการศึกษาเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศ
ไทย พบวWา ยังมีการศึกษาเร่ืองการของเทคโนโลยีสตารCทอัพในรูปแบบของงานวิจัยอยูWคWอนขVางนVอย 
ทางคณะผูVวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงสถานการณCของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศ รวมถึง
การใหVความหมายของเทคโนโลยีสตารCทอัพ และระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพ โดยจาก
การศึกษา สามารถระบุใหVเห็นถึงการใหVความหมายของเทคโนโลยีสตารCทอัพภายในประเทศไทยวWา 
เทคโนโลยีสตารCทอัพเปYนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหมW โดยเปYนธุรกิจท่ีมีความคาดหวังวWาจะสามารถทําใหVธุรกิจมี
การเจริญเติบโตไดVอยWางรวดเร็ว โดยแตWละเทคโนโลยีสตารCทอัพมีการคVนหาโมเดลธุรกิจท่ีมีความ
แตกตWางกัน และผลจากงานวิจัยอีกสWวนหน่ึงแสดงใหVเห็นวWาผูVท่ีทําการสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพมี
ความตVองการในการสนับสนุนสตารCทอัพท่ีใชVเทคโนโลยีข้ันสูงและเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีมีการนํา
งานวิจัยมาประยุกตCใชV  
 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสตารCทอัพ ซอฟตCแวรCสตารCทอัพ ระบบนิเวศสตารCทอัพ  
 

Abstract 
 The present of the most popular technology in Thailand Based on the data 
disclosed in the collection of tech startups in Thailand between 2012-2017, the 
number of beginners and investors increased. As well as organizing activities to 
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display work on start-up technology widely. As well as organizing activities to display 
work on Tech Startup widely. With the term tech startups, we refer to those 
organizations focused on the creation of high-tech and innovative products, with 
little or no operating history, aiming to aggressively grow their business in highly 
scalable markets. Being a startup is usually a temporary state, where a maturing 
working history and market domain knowledge leads to the analysis of current 
working practices. 
 In the study of tech startup in Thailand, it is found that there are still studies 
on tech startup in the form of research. The researcher is interested in studying the 
situation of technology in the country, including assistance in technology and 
ecosystems. The study can indicate the definition of start-up technology in Thailand 
that tech startup is an emerging business. Which is a business that is expected to be 
able to grow the business quickly With each startup technology searching for 
different business models. Research result shows that those who support startup 
technology need to support startup that uses advanced technology and start-up 
technology that has applied the research. 
 
Keyword: Tech Startup, Software Startup, Startup Ecosystem  
 
บทนํา 

ธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพ (Technology Startup) หรือธุรกิจเทคสตารCทอัพ (Tech 
Startup) เปYนรูปแบบหน่ึงในธุรกิจท่ีเรียกวWา สตารCทอัพ (Startup) ซึ่งเปYนธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโต
ของธุรกิจแบบกVาวกระโดดและสามารถขยายตัวไดVจากการคVนหาโมเดลทางธุรกิจใหมW ๆ โดย
เทคโนโลยีสตารCทอัพเปYนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตCใชVในการประกอบธุรกิจจากไอเดียใหมW ๆ ซึ่ง
ปpจจุบันธุรกิจในรูปแบบเทคโลยีสตารCทอัพไดVรับความนิยมเปYนอยWางมากในประเทศไทย โดยไดVมีการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือเป�ดโอกาสใหVแกWผูVทําเทคโนโลยีสตารCทอัพท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงผลงานทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพอยWางแพรWหลาย เชWน STARTUP 
THAILAND JOB FEST 2018 ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลท่ีตVองการพัฒนา
ประเทศไทยโดยการสรVางเศรษฐกิจท่ีใชVนวัตกรรม ทําใหVในชWวง 3-4 ปZท่ีผWานมา เกิดการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสตารCทอัพจากรัฐบาลจํานวนมากผWานหนWวยงานท่ีเก่ียวขVองหลาย
กระทรวง เชWน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตรC กระทรวงศึกษาธิการ 
ดVวยเหตุน้ีทําใหVกระแสเทคโนโลยีสตารCทอัพไดVรับความสนใจเปYนอยWางมาก ท้ังในดVานความตVองการใน
การทําเทคโนโลยีสตารCทอัพและความตVองการในการประสบความสําเร็จในการเปYนเทคโนโลยีสตารCท
อัพ รวมถึงการลงทุนใหVธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพตWาง ๆ ของนักลงทุนท้ังในประเทศไทยและ
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ตWางประเทศ ซึ่งจากการสํารวจในปZ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 เผยใหVเห็นถึงจํานวนของบริษัท
เทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทย [1] รวมถึงมีกลุWมนักลงทุนท่ีมีความพรVอม
ในการใหVการสนับสนุนธุรกิจทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพเพ่ิมมากข้ึน และจากการศึกษาขVอมูลดVาน
เทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทยพบวWาไดVมีการรวบรวมจํานวนบริษัทเทคโนโลยีสตารCทอัพ การ
เจริญเติบโตของการระดมทุน และขVอมูลเก่ียวกับผูVกWอต้ังบริษัทสตารCทอัพเอาไวV ซึ่งจากการรวบรวม
ขVอมูลท่ีเก่ียวกับสตารCทอัพแสดงใหVเห็นถึงการใหVความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีสตารCทอัพ
ภายในประเทศไทยท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน [2] แตWอยWางไรก็ตามในปpจจุบันยังไมWมีการศึกษาถึงความหมายและ
ระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทยในรูปแบบของงานวิจัย รวมถึงงานวิจัยทางดVาน
เทคโนโลยีสตารCทอัพยังเปYนสิ่งจําเปYนท่ีใชVในการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพเพ่ือใหVผูVที่มีความ
เก่ียวขVองใชVในการตัดสินใจและเพ่ือเปYนตัวชWวยหลีกเลี่ยงความลVมเหลว [6]  
 รูปแบบของเทคโนโลยีสตารCทอัพมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ เปYนการพัฒนานวัตกรรมท่ีอยูWใน
รูปแบบซอฟตCแวรC โดยทําการผลิตซอฟตCแวรCในระยะเวลาและทรัพยากรท่ีมีคWอนขVางจํากัด สําหรับ
ซอฟตCแวรCท่ีพัฒนาข้ึนน้ันตVองสามารถทําใหVเปYนธุรกิจท่ีย่ังยืนและสามารถปรับขนาดของธุรกิจไดV [8] 
จากงานวิจัยกWอนหนVาน้ีแสดงใหVเห็นวWานักวิจัยใหVความสนใจเร่ืองเทคโนโลยีสตารCทอัพ เน่ืองจากมี
ความทVาทายเพราะเปYนบริษัทท่ีพัฒนานวัตกรรมใหมW ๆ ภายใตVขVอจํากัดดVานเวลาและทรัพยากร โดย
ทําการศึกษาเร่ืองเทคโลยีสตารCทอัพผWานกลุWมเครือขWายงานวิจัย Software Startup Research 
Network (SSRN) ซึ่งเปYนความรWวมมือระหวWางนักวิจัยและผูVท่ีสนใจดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพ ซึ่งกลุWม
เครือขWายไดVจัดข้ึนเพ่ือโดยมีวัตถุประสงคCเพ่ือกระจายผลการวิจัยในบริบทของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ 
ประชาสัมพันธCแกWผูVประกอบการในดVานของความรูVและเคร่ืองมือ รวมถึงวิธีการลดขVอผิดพลาดและ
เพ่ิมโอกาสในการประสบความสําเร็จ และแมVในงานวิจัยของตWางประเทศจะมีการศึกษาถึงเร่ือง
เทคโนโลยีสตารCทอัพจํานวนหน่ึงแตWพบวWางานวิจัยทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพยังมีอยูWคWอนขVางจํากัด
จึงควรมีการสรVางงานวิจัยในเชิงประจักษC (Empirical Study) ท่ีครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือสนับสนุนงาน
ดVานซอฟตCแวรCสตารCทอัพ [9][10] 
 จากการท่ีเทคโนโลยีสตารCทอัพไดVรับความนิยมในประเทศไทยท้ังจากผูV ท่ีตVองการทํา
เทคโนโลยีสตารCทอัพ ผูVสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน [1] และนโยบายของรัฐบาล 
รวมถึงการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีสตารCทอัพในดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCยังมีคWอนขVางจํากัด [12] ทาง
คณะผูVวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีสตารCทอัพโดยมีวัตถุประสงคC คือ 1) เพ่ือศึกษา
การใหVความหมายและความเขVาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสตารCทอัพภายในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษา
ระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพภายในประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาสถานการณCของเทคโนโลยี
สตารCทอัพของประเทศไทยในปpจจุบัน และเพ่ือใหVไดVคําตอบตามวัตถุประสงคCท่ีกําหนดไวV ผูVวิจัยจึงใชV
วิธีการวิจัยดVวยการการสัมภาษณC เชิงลึก (In-Dept Interview) จากหนWวยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีทําการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพ 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาการใหVความหมายและความเขVาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสตารCทอัพภายในประเทศไทย  
2) เพ่ือศึกษาระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพภายในประเทศไทย  
3) เพ่ือศึกษาสถานการณCของเทคโนโลยีสตารCทอัพของประเทศไทยในปpจจุบัน และเพ่ือใหVไดV

คําตอบตามวัตถุประสงคCที่กําหนดไวV 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีที่เก่ียวข*อง 
 1.1 ธุรกิจสตาร�ทอัพ (Startup)  
 คําวWาสตารCทอัพหรือธุรกิจสตารCทอัพยังไมWมีการจํากัดความหมายท่ีเปYนทางการ แตWพบวWา

มีการใหVความเห็นและนิยามจากผูVเก่ียวขVองอยWางหลากหลาย จากการศึกษานิยามของสตารCทอัพจาก
นักวิจัยและหนWวยงานท่ีมีความเก่ียวขVองกับธุรกิจสตารCทอัพไดVมีการอธิบายถึงความหมายของสตารCท
อัพดังตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 การศึกษาความหมายของสตารCทอัพ 
 

ผู*วิจยั ความหมายของสตาร�ทอพั 

Rie [11] ธุรกิจเริ่มตVนจากคนกลุWมหน่ึงที่คิดคVนผลิตภัณฑCใหมWหรือการใหVบริการในรูปแบบ
ใหมWที่สามารถตอบสนองความตVองการไดVภายใตVเงื่อนไขของความไมWแนWนอน 

Blank [12] องคCกรที่ จัดตั้ งขึ้นคVนหาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถทําซํ้า 
(Repeatable) และสามารถขยายตัว (Scalable) ไดVสําเร็จ 

เรืองโรจนC พูนผล ธุรกิจที่เริ่มจากกลุWมบุคคลจํานวน 1-4 คนโดยไมWจํากัดอายุ โดยใชVเงินทุนต่ํา แตW
ไดVรับผลตอบแทนสูงถึง 2-100 เทWาภายในเวลาที่ดําเนินธุรกิจ 3-5 ปZ และมีการ
วางแผนสําหรับการขยายตัวของบริษัทเพื่อเขVาตลาดหลักทรัพยCไดVโดยผWานการ
ลงทุนจากนักลงทุนอิสระและบริษัทระดมทุน 

พัทธCธรีา เรืองคลVาย ธุรกิจที่เริ่มตVนจากคนจํานวนหน่ึงที่มีผลิตภัณฑCหรือบริการรูปแบบใหมWหรือ
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความตVองการของผูVบริโภคในยุคปpจจุบันไดV โดยที่
มีการวางแผนการขยายตัวของธุรกิจใหVเติบโตในรูปแบบกVาวกระโดด 

Giardino [13] บริษัทขนาดเล็กทําการคVนหาผลิตภัณฑCเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหมWโดยมีการ
ทํางานเพื่อแกVปpญหาที่ยังไมWเปYนที่รูVจักและสามารถรับความเปล่ียนแปลงของ
ตลาดไดVสูง  

ดร.ณรงคC ศิริเลิศวรกุล 
[14] 

ธุรกิจใหมWที่ตVองการสรVางความเปล่ียนแปลงดVวยแนวคิด โดยใชVกระบวนการและ
นวัตกรรม เพื่อสรVางความเปล่ียนแปลง ทําใหVธุรกิจสามารถทําซํ้า (Repeatable) 
และขยายตลาด (Scalable) เพื่ อสรVางมูลคWาและเติบโตไดVอยWางรวดเร็ว 
(Exponential Growth) 
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 1.2 ซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพ (Software Startup) 
 ซอฟตCแวรCสตารCทอัพไดVมีการกลWาวถึงคร้ังแรกในปZ ค.ศ.1994 โดย Camel ซึ่งไดVกลWาวไวV
วWา การทําซอฟตCแวรCสตารCทอัพเกิดจากกลุWมคนท่ีไดVรับความทVาทายจากการมีทรัพยากรจํากัด มี
ประสบการณCนVอยในการผลิตสินคVาหรือผลิตภัณฑCท่ีมุWงเนVนการพัฒนาทางดVานซอฟตCแวรC [15] ผWาน
กระบวนการตWาง ๆ โดยไมWมีวิธีการพัฒนาซอฟตCแวรCท่ีแนWนอน [5] และตVองสามารถรับความผันผวน
ตามความตVองการของตลาดไดV [16] และจากการศึกษามีการใหVคําจํากัดความเร่ืองซอฟตCแวรCสตารCท
อัพของ Michael และคณะซึ่งไดVกลWาวไวVวWา ซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYนบริษัทท่ีมีนวัตกรรมท่ีเปYน
ซอฟตCแวรCในระยะเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยWางจํากัด รวมถึงเปYนซอฟตCแวรCท่ีใชVในการคVนหาโมเดล
ธุรกิจ (Business Model) ท่ีมีความย่ังยืนและสามารถปรับขนาดของซอฟตCแวรCไดV [13] ซึ่งจากการ
กลWาวถึงความหมายของซอฟตCแวรCสตารCทอัพพบวWา ยังไมWมีคําจํากัดความของคําวWาซอฟตCแวรCสตารCท
อัพท่ีเปYนมาตรฐาน แตWสามารถสรุปจากการกลWาวถึงไดVวWา ซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYนการพัฒนา
ซอฟตCแวรCที่เปYนนวัตกรรม ซอฟตCแวรCที่มีการเติบโตอยWางรวดเร็ว และมีความยืดหยุWนสูง  

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข*อง 
 ผูVวิจัยไดVศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขVองเพ่ือเปYนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งจากการศึกษา
ผูVวิจัยทําการแบWงกลุWมประเภทการศึกษาท่ีเก่ียวกับซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYน 4 กลุWม คือ กลุWมท่ี 1 
งานวิจัยเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพประสบความสําเร็จ กลุWมท่ี 2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ระยะการเจริญเติบโตของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ และกลุWมท่ี 3 งานวิจัยเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVซอฟตCแวรC
สตารCทอัพเกิดความลVมเหลว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 งานวิจัยเก่ียวกับปRจจัยท่ีทําให*ซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพประสบความสําเร็จ 
 สําหรับบทความเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพประสบความสําเร็จ เชWน 
บทความของ Moon [17] ซึ่งเปYนการจัดอันดับของซอฟตCแวรCสตารCทอัพโดยทําการพิจารณา
ซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีมีการทํารายไดVสูงสุด 10 อันดับท่ีทํารายไดVจนเปYนสตารCทอัพท่ีเติบโตเปYนยูนิ
คอรCน คือ สามารถสรVางรายไดVมากกวWา 1,000 ลVานดอลลWาหCสหรัฐ ซึ่งจากการจัดอันดับพบวWา
ซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีทํารายไดVสูงสWวนใหญWเปYนซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีอยูWในประเทศตะวันตกถึง 7 
อันดับ และอยูWในประเทศเอเชีย 3 อันดับซึ่งอยูWในประเทศอิสราเอล จีน และเกาหลีใตV โดยซอฟตCแวรC
สตารCทอัพท่ีประสบความสําเร็จจนสามารถทํารVายไดVสูงถึง 1,000 ลVานดอลลWาหCสหรัฐมีปpจจัยท่ีทําใหV
ประสบความสําเร็จ คือ (1) การระดมเงินทุน (2) การติดตามผลของซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYนระยะ 
(3) โครงสรVางภายในของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ (4) วัฒนธรรมองคCกรของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ (5) 
โครงสรVางทางดVานกฎหมายและนโยบาย (6) พ้ืนฐานทางดVานเศรษฐกิจ และ (7) นโยบายของภาครัฐ
ในการสWงเสริมธุรกิจสตารCทอัพ 
 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับระยะการเจริญเติบโตของซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพ 
 สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวกับระยะการเจริญเติบโตของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ เชWน งานวิจัย
ของ Giardio และคณะ [18] ทําการศึกษาเร่ืองความทVาทายของการทําซอฟตCแวรCสตารCทอัพระยะ
เร่ิมตVน โดยใชVวิธีการวิจัยแบบผสมผสานโดยใชVวิธีการสํารวจความคิดเห็นบริษัทซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ี
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พ่ึงทําการเร่ิมตVนทําซอฟตCแวรCท้ังหมด 5,389 รายและการศึกษาดVวยกรณีศึกษาเชิงลึก (In-Depth 
Multiple-Case Study) โดยจากการศึกษาแสดงใหVเห็นถึงการเติบโตท่ีรวดเร็วของซอฟตCแวรCสตารCท
อัพและความไมWแนWนอนทางดVานเทคโนโลยี รวมถึงจากการศึกษาแสดงใหVเห็นวWาการเร่ิมทําซอฟตCแวรC
สตารCทอัพในข้ันตVนตVองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกตVองของซอฟตCแวรC 
 2.3 งานวิจัยเก่ียวกับปRจจัยท่ีทําให*ซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพเกิดความล*มเหลว 
 สําหรับบทความเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพเกิดความลVมเหลว เชWน 
บทความจากเว็บไซตC Statistic Brain [19] ไดVทําการศึกษาโดยการวิเคราะหCทางสถิติถึงความลVมเหลว
ของซอฟตCแวรCสตารCทอัพต้ังแตWปZที่ 1-10 ซึ่งแสดงใหVเห็นวWาซอฟตCแวรCสตารCทอัพมีความลVมเหลวในชWวง
ปZท่ี 1 ถึง 25% ความลVมเหลวในปZท่ี 2 ถึง 36% ในชWวงปZท่ี 3 ถึง 44% และในปZท่ี 10 ถึง 71% ซึ่งใน
ระหวWางปZท่ี 1-10 มีเปอรCเซ็นตCความลVมเหลวของซอฟตCแวรCสตารCทอัพเพ่ิมข้ึนทุกปZ โดยไดVมีการ
วิเคราะหCของซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ียังสามารถดําเนินการตWอไดVภายหลังจาก 4 ปZมีเพียง 37% โดยไดV
มีการวิเคราะหCถึงสาเหตุของความลVมเหลวของซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีทําใหVมีความลVมเหลวถึง 46% 
เกิดมาจากการขาดความสามารถของผูVสรVางซอฟตCแวรCสตารCทอัพ ซึ่งตัวอยWางขVอผิดพลาด เชWน การต้ัง
ความคาดหวังของธุรกิจสูงเกินไป ขาดการวางแผน ขาดประสบการณCในการเก็บรวบรวมขVอมูลท่ีใชV
งาน ความลVมเหลวสWวนท่ี 2 ท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพลVมเหลวถึง 30% เกิดมาจากการขาด
ประสบการณCดVานการบริหารจัดการ ซึ่งตัวอยWางขVอผิดพลาด เชWน การขยายของธุรกิจอยWางรวดเร็ว 
การขาดสภาพคลWองทางการเงิน ความลVมเหลวสWวนท่ี 3 ท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพลVมเหลวถึง 11% 
เกิดมาจากการขาดประสบการณCท่ีเก่ียวขVองกับผลิตภัณฑC ซึ่งตัวอยWางขVอผิดพลาด เชWน ขาดความรูV
เก่ียวกับผลิตภัณฑC การใชVงบประมาณไมWตรงกับเป�าหมาย และความลVมเหลวสWวนท่ี 4 ท่ีทําใหV
ซอฟตCแวรCสตารCทอัพลVมเหลว 1% เกิดมาจากการละเลยซอฟตCแวรCสตารCทอัพของผูVพัฒนาซอฟตCแวรC
สตารCทอัพข้ึนมา  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
  ผูVวิจัยใชVวิธีการวิจัยดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCเชิงประจักษCเพ่ือศึกษาถึงความหมายและ
ระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทย โดยในการดําเนินงานวิจัยทางผูVวิจัยไดVใชVวิธีการ
สัมภาษณCเชิงลึก (In-Depth Interview) จากหนWวยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนท่ีใหVการสนับสนุน
ธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพของไทย โดยคําถามท่ีต้ังข้ึนมีวัตถุประสงคCเพ่ือตอบคําถามวิจัยเหลWาน้ี 
  1.ขVอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสตารCทอัพท่ีทางบริษัททําการสนับสนุน เชWน จํานวนสตารCทอัพท่ี
ทําการสนับสนุน เกณฑCในการคัดเลือกสตารCทอัพท่ีจะสนับสนุน วิธีการในการสนับสนุนสตารCทอัพ 
เปYนตVน 
  2.ความคิดเห็นเก่ียวกับความหมาย และการแบWงประเภทของสตารCทอัพ เชWน ความหมาย
ของ Startup, Technology Startup, SMEs, ธุรกิจระดับยูนิคอรCน  
  3. แนวทางในอนาคตในการสWงเสริมและสนับสนุนสตารCทอัพในประเทศไทย 
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  ซึ่งในงานวิจัยคร้ังน้ีทางคณะผูVวิจัยไดVทําการสัมภาษณCบริษัทท่ีทําการสนับสนุนสตารCทอัพ
ท้ังในภาครัฐและบริษัทเอกชนท้ังหมด 4 บริษัท โดยทําการเลือกบริษัทท่ีตVองการเขVาสัมภาษณCจาก
จํานวนผูVท่ีทําการสนับสนุนสตารCทอัพท้ังหมดจากขVอมูลของ Techsauce และขVอมูลจากเว็บไซตC 
New Economic Warrior และทําการเลือกผูVสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพจากภาครัฐจํานวน 2 
บริษัทและจากภาคเอกชนจํานวน 2 บริษัท  
 2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�างเปmนกลุ�มบริษัทท่ีทําการสนบัสนนุสตาร�ทอัพท้ังในภาครัฐ
และบริษัทเอกชนท้ังหมด 4 บริษัท 
 3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข*อมูล 
  การสัมภาษณCแตWละบริษัทใชVเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาทีตWอการสัมภาษณC 1 บริษัท และ
ในขณะการสัมภาษณCมีการบันทึกเสียงจากการสัมภาษณCเพ่ือนําขVอมูลจากการสัมภาษณCไปทําการ
วิเคราะหCผลเชิงคุณภาพโดยใชVซอฟตCแวรC ATLAS.ti ในการวิเคราะหCขVอมูล ซึ่งซอฟตCแวรCน้ีเปYน
ซอฟตCแวรCท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหCขVอมูลเชิงคุณภาพ โดยสามารถรองรับขVอมูลท่ีจะนํามา
วิเคราะหCไดVหลากหลายรูปแบบ เชWน ขVอความตัวอักษร เสียง และวิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว ผูVวิจัยไดV
ใชVซอฟตCแวรC ATLAS.ti สําหรับการวิเคราะหCขVอมูลดVวยวิธีการ Coding Analysis [13] ซึ่งเปYนการ
ถอดรหัสขVอความโดยการกําหนดรูปแบบของกลุWมในการถอดรหัส (Theme) เพ่ือเปYนการแบWงขVอมูล
ออกเปYนสWวนยWอยจากขVอความท่ีเปYนประโยคซึ่งเปYนการลดความซับซVอนของขVอมูล และทําใหVผูVวิจัย
สามารถจับประเด็นสําคัญของขVอมูลไดV โดยเม่ือทําการจัดกลุWมของขVอความไดVแลVวจะสามารถนํา
ขVอความจากการจัดกลุWมไปทําการวิเคราะหCผลหรือสรุปผลเปYนประเด็นไดV 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหCขVอมูลท่ีไดVจากการสัมภาษณCสามารถสรุปผลจากการสัมภาษณCไดVเปYน 2 
หัวขVอตามคําถามวิจัยท่ีไดVกําหนดไวV คือ 1) ความหมายและลักษณะของธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพ 
และ 2) ระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพ โดยแตWละสWวนมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การนิยามความหมายและคุณลักษณะของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร�ทอัพ 
 เน่ืองจากปpจจุบันธุรกิจทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพและธุรกิจ SMEs ไดVรับเงินจากการ
สนับสนุนจากรัฐบาลรWวมกันภายในโครงการตWาง ๆ เชWน โครงการคํ้าประกันสินเช่ือของบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยWอม (บสย.) โครงการสานพลังประชารัฐ สWงเสริมวิสาหกิจ SMEs Start-up 
& Social Enterprises แตWจากการศึกษาพบวWาลักษณะของธุรกิจทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพและ
ธุรกิจ SMEs คWอนขVางมีความแตกตWางกันในดVานการใชVเงินทุนท้ังในสวนของการลงทุนและการขยาย
ธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะของธุรกิจสตารCทอัพและธุรกิจ SME 
 

คุณลักษณะ  ธุรกิจ SME ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร�ทอัพ 
นิยาม เปYนธุรกิจท่ีมีผลิตภัณฑCแบบซื้อมาขาย

ไปผWานหนVารVาน ซึ่งเปYนบริษัทท่ีไดVรับ
การจดทะเบียน ซึ่งธุรกิจ SME ตVองทํา
ตามกระบวนการธุรกิจอยWางครบถVวน 

เปYนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหมW โดยเปYนธุรกิจท่ี
มีความคาดหวังวWาจะสามารถทําใหV
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตไดVอยWางรวดเร็ว 
โดยการนําวิทยาศาสตรC เทคโนโลยี 
น วัตกรรมมาใชV  ตV อ งโตแบบกV าว
กระโดด รวมถึงตVองสามารถขยาย
ธุรกิจและทําซ้ําไดV โดยแตWละสตารCท
อัพมีโมเดลธุรกิจท่ีแตกตWางกัน รวมถึง
มีทิศทางในการทําธุรกิจท่ีความชัดเจน 

การจัดต้ังธุรกิจ การจัดต้ังธุรกิจ SME เปYนการต้ังธุรกิจ
ให มW แตW ยั ง ใชV รูป แบบ ธุร กิ จ ในการ
บริหารธุรกิจในรูปแบบท่ัวไป 

ในแตWละธุรกิจจัดต้ังข้ึนเพ่ือหาโมเดล
ธุรกิจของบริษัทตัวเองจากผลิตภัณฑCท่ี
จัดทําข้ึน 

การใชVเทคโนโลยี SME สWวนใหญWไมWไดVมีการใชVเทคโนโลยี ใชVเทคโนโลยีเพ่ือเขVามาชWวยในการทํา
สตารCทอัพสามารถชWวยใหVขยายกิจการ
ไดVเร็วข้ึน ซึ่งเปYนการนําเทคโนโลยีมา
เปYนตัวกลางในการสื่อสารกับลูกคVา
โดยใชVแอปพลิเคช่ันและเว็บไซตC 

การลงทุน ใชVเงินลงทุนจากเงินของตัวเอง หรือ
เจVาของ กิจการ SME ตVองเปYนคนหา
เงินลงทุนเองกับธนาคารจากการกูVยืม
ธนาคาร โดยมีทรัพยCสินคํ้าประกันเพ่ือ
ขอสินเช่ือ 

ใชVเงินลงทุนของตัวเอง หรือนําไอเดียท่ี
คิดข้ึนไปเสนอ (Pitch) กับนักลงทุน
เพ่ื อ ข อ เงิน ล ง ทุ น  สํ าห รับ ธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีสตารCทอัพจะไมWสามารถกูV
เงินจากธนาคารไดV  เพราะการขอ
สินเช่ือคํ้าประกันไดVยาก 

การเจริญเติบโต เปY นการเจ ริญ เติบ โตแบบธรรมดา 
(Organic Growth) คือ จากรVาน ท่ี  1 
ตVองการเติบโตโดยการขยายรVานไปรVาน
ท่ี 2 ยังตVองใชVตVนทุนท่ีตVองลงทุนเทWา
การเป�ดรVานท่ี 1 โดยเพ่ิมเงินลงทุนอีก 1 
เทWาตัว 

มีการเจริญเติบโตแบบกVาวกระโดดโดย
ท่ีไมWตVองเร่ิมจากหน่ึงใหมW ซึ่งเปYนการ
เจริญธุรกิจเติบโตแบบ Global คือ 
เติบโตจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศ
หน่ึงโดยอาจเพ่ิมเงินลงทุนเพียง 20-
30% 

การขยายธุรกิจ การขยายกิจการของธุรกิจ SME คือ 
ตV อ งเป� ดหนV ารV าน เพ่ิ ม ข้ึน  เชW น  ถV า

นํ า เอ า ร ะ บ บ เดิ ม ท่ี มี อ ยูW แ ลV ว ไป
ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม เชWน เปYนสตารCท
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คุณลักษณะ  ธุรกิจ SME ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร�ทอัพ 
ตVองการจะขยายสาขาจาก 1 รVานเปYน 2 
รVานตVองทําตามกระบวนการธุรกิจ
เหมือนเดิม ซึ่งอาจเปYนเพียงการขยาย
รVานจากจังหวัดหน่ึงไปอีกจังหวัดหน่ึง 

อัพท่ีใชVอยูWในประเทศ แลVวตVองการ
ขยายธุรกิจในประเทศอ่ืนคือนําระบบ
เดิมไปแปลงภาษาเปYนภาษาประเทศท่ี
ตVองการนําไปใชV 

บุคลากร มีพนักงานไมWเกิน 50 คน มีทีมหรือกลุWมคนทําสตารCทอัพมาจาก
สายเดียวกันหรือตWางสาขากัน 

 
2. ระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตาร�ทอัพ (Technology Startup Ecosystem)  

 ปpจจุบันในประเทศไทยมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ชWวยผูVท่ีทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ ต้ังแตWเทคโนโลยีสตารCทอัพระยะไอเดียจนถึงเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ี
ตVองการเงินลงทุนเพ่ือนําไปขยายธุรกิจ รวมถึงมีหนWวยงานตWาง ๆ ท่ีเขVามาชWวยสนับสนุนเทคโนโลยี
สตารCทอัพโดยแตWละสWวนมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) ศูนยCบWมเพาะ Incubator Accelerator และ Co-working Space 
  1.1) Co-working Space 
  Co-working Space เปYนศูนยCรวมของเทคโนโลยีสตารCทอัพโดยเปYนสถานท่ีสําหรับ
การทํางานของสตารCทอัพ ซึ่งนอกจาก Co-working Space จะเปYนศูนยCรวมตัวในการทํางานกันของ
กลุWมคนทําเทคโนโลยีสตารCทอัพแลVวยังเปYนศูนยCรวมไวVใหVกลุWมคนทําเทคโนโลยีสตารCทอัพพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เชWน สตารCทอัพท่ีไปทํางานท่ี Co-Working Space จะสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดหรือขอความคิดเห็นโดยการใหVคนอ่ืนทดสอบ (Test) แอปพลิเคชันท่ีแตWละ
สตารCทอัพพัฒนาข้ึน รวมถึงเปYนแหลWงรวมในการพบหุVนสWวนใหมW ๆ ในการรวมกลุWมทําสตารCทอัพ อีก
ท้ังภายใน Co-working Space มีการสนับสนุนสตารCทอัพในเร่ืองการใหVความรูVท้ังในรูปแบบท่ีตVอง
เสียคWาใชVจWายในการเขVาฟpงและไมWตVองเสียคWาใชVจWายในการเขVาฟpง 
  1.2) ศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator 
  เปYนศูนยCบWมเพาะสําหรับเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีพ่ึงเร่ิมตVนทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ 
โดยศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator มีวัตถุประสงคC คือ เพ่ือใหVคําปรึกษาและเช่ือมโยงธุรกิจใหVกับผูVที่ทํา
เทคโนโลยีสตารCทอัพ เน่ืองจากเทคโนโลยีสตารCทอัพในชWวงเร่ิมตVนอาจจะยังไมWทราบปpญหาท่ีเกิดข้ึนใน
บริษัทของตนเองทางศูนยCบWมเพาะจึงตVองทําการประเมินศักยภาพของสตารCทอัพ เพ่ือวางแผนใหV
สตารCทอัพสามารถทําโมเดลธุรกิจออกมาใหVไดVโดยการนําปpญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษัทสตารCทอัพและ
ศักยภาพมาเปรียบเทียบกันแลVวพิจารณาสิ่งท่ีบริษัทสตารCทอัพตVองทําโดยกําหนดเปYนแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) เพ่ือใหVสตารCทอัพปฏิบัติในแตWละปZและการวางเป�าหมาย (Goal) ระยะยาวใน
ระยะเวลา 5 ปZ 
  ในประเทศไทยมีศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator ภายในมหาลัยแตWยังพบวWาไมWมี
ผูVเช่ียวชาญท่ีชํานาญดVานความรูVเก่ียวกับเทคโนโลยีสตารCอัพท่ีทํางานแบบเต็มเวลา (Full Time) และ
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อีกหน่ึงศูนยCบWมเพาะคือ ศูนยCบWมเพาะของหนWวยงาน A001 ซึ่งเปYนศูนยCบWมเพาะท่ีมีการจัดต้ังข้ึน
มาแลVวประมาณ 15 ปZ ซึ่งสตารCทอัพท่ีเขVามาอยูWในโครงการจะไดVรับการวิเคราะหCธุรกิจจากผูVเช่ียวชาญ
ถึงสถานการณCของแตWละสตารCทอัพ ซึ่งแตWละสตารCทอัพจะไดVรับการดูแลจากศูนยCบWมเพาะท่ีแตกตWาง
กันตามความตVองการ แตWในปpจจุบันในประเทศไทยยังมีศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator ไมWเพียงพอตWอ
ความตVองการและยังไมWมีศูนยCบWมเพาะแบบเต็มรูปแบบท่ีไดV รับการสนับสนุนจากภาครัฐเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศใกลVเคียง เชWน ในประเทศมาเลเซียมีศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator ช่ือ Magic 
ซึ่งเปYนหนWวยงานของรัฐบาลจะมีการเป�ดรับสตารCทอัพประมาณปZละ 100 ทีมเพ่ือใหVเขVารWวมในศูนยC
บWมเพาะเปYนระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือมาเรียนตามหลักสูตรท่ีรัฐบาลกําหนด  
  1.3) ศูนยCบWมเพาะแบบ Accelerator 
  เปYนศูนยCบWมเพาะท่ีทําการเรWงการเติบโตของสตารCทอัพใหVมีโอกาสในการเติบโตไดV
รวดเร็วข้ึน บริษัทเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการเปYนสตารCทอัพท่ีอยูWชWวงกําลังจะโต คือ เปYน
สตารCทอัพท่ีมีฐานลูกคVาเปYนของตัวเองอยูWแลVว โดย Accelerator มีหนVาท่ีเปYนเหมือนโรงเรียนในการ
สอนสิ่งท่ีสตารCทอัพควรทราบท้ังในดVานของเทคโนโลยี การทําการตลาด และการนําเสนองาน โดย
กลุWมบริษัทท่ีจัดต้ัง Accelerator มีวัตถุประสงคC คือ เพ่ือหาสตารCทอัพท่ีมีความสามารถมาทํางาน
รWวมกับบริษัทและสรVางนวัตกรรมใหVกับบริษัทแลVวบริษัทสามารถนําสิ่งท่ีสตารCทอัพทําข้ึนมา
ประยุกตCใชVกับภายในบริษัทไดV เชWน Accelerator ของบริษัท A002 โดย มีวัตถุประสงคCในการจัดต้ัง 
Accelerator เพ่ือหาสตารCทอัพท่ีมีความสามารถมาทํางานรWวมกับบริษัทเพ่ือเพ่ิมนวัตกรรมใหมW 
(Innovation) ใหVกับบริษัท เน่ืองจากพนักงานภายในบริษัทมีการทํางานแบบเขVาตามเวลางาน 
(Routines) จึงไมWมีเวลาในการคิดนวัตกรรมใหมWและไมWสามารถรวมกลุWมกันไดVเน่ืองจากมีภาระหนVาท่ี
งานของแตWสWวน จึงมีความตVองการในการหาสตารCทอัพท่ีสามารถทํานวัตกรรมใหมWใหVแกWบริษัทไดV ซึ่ง
สตารCทอัพท่ีเขVามาในโครงการอาจจะไมWใชWสตารCทอัพท่ีเก่ียวขVองกับงานของบริษัทโดยตรงแตWอาจเปYน
สตารCทอัพท่ีมีสWวนเก่ียวขVองกับสิ่งท่ีบริษัทตVองทํา โดยสิ่งท่ีบริษัทไดVจากการสนับสนุนสตารCทอัพแบบ 
Accelerator คือ บริษัทสามารถนําสิ่งท่ีสตารCทอัพทําข้ึนไปประยุกตCใชVกับบริษัทของตนเองไดV และอีก
หน่ึงวัตถุประสงคCคือ เพ่ือเปYนการปรับตัวองคCกรใหVเขVากับยุคท่ีมีเทคโนโลยี เพราะถVาไมWเขVาไป
สนับสนุนรายไดVธนาคารอาจจะสูญเสียรายไดVจากเทคโนโลยีบางสWวนไป 
 2) Funding Bodies เปYนสWวนของบริษัทท่ีทําการลงทุนท่ีไมWไดVจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยC 
  2.1) Venture Capital (VC) 
  เปYนกองทุนท่ีไมWไดVใชVเงินของบริษัทตนเองในการลงทุน แตWเปYนการใชVเงินจากการ
ระดมทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ ราย แลVวนําเงินลงทุนท่ีไดVจากการระดมทุนไปลงทุนในสตารCทอัพโดยผูV
ท่ีทําการลงทุนตVองเปYนผูVท่ีพรVอมยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยผูVลงทุนมีวัตถุประสงคCในการ
ลงทุนเพ่ือหวังผลกําไรแลVวนําเงินท่ีไดVไปคืนใหVแกWนักลงทุน เชWน นําเงินไปลงทุน 1 บาทเพ่ือใหVเงินท่ี
ลงทุนกับสตารCทอัพเพ่ือใหVสตารCทอัพเติบโตแลVวไดVเงินกลับคืนมาเปYนเงิน 10 บาท โดยสWวนใหญWนัก
ลงทุนตVองลงทุนเปYนเงินจํานวนหลายลVานบาทตWอ 1 นักลงทุน โดยหลังจากลงทุนนักลงทุนจะทําการ
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ติดตามผลสตารCทอัพจากการวัดคWา Financial Return เพ่ือวัดวWาแตWละปZสตารCทอัพเติบโตข้ึนเทWาไหรW 
มีเงินท่ีไดVกลับจากการลงทุนใหVนักลงทุนเทWาไหรW 
  2.2) Corporate Venture Capital (CVC) 
  เปYนบริษัทท่ีนําเงินจากบริษัทเองมาสนับสนุนสตารCทอัพโดยไมWไดVไปทําการรวบรวม
เงินมาจากนักลงทุนรายอ่ืนหรือเปYนกองทุนท่ีเป�ดรับเงินจากบุคคลภายนอก โดยเงินท่ีทางบริษัทลงทุน
กับสตารCทอัพตWาง ๆ เปYนเงินของทางบริษัทเอง โดยมีวัตถุประสงคCในการลงทุนสตารCทอัพ คือ เพ่ือ
สนับสนุนสตารCทอัพท่ีมีความเก่ียวขVองกับสิ่งท่ีบริษัททําอยูWแลVวบริษัทสามารถนําสิ่งท่ีสตารCทอัพทํา
ข้ึนมาประยุกตCใชVภายในบริษัทไดV รวมถึงเปYนการลงทุนเพ่ือนําเอาเทคโนโลยีใหมW ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาชWวยใหV
ธุรกิจเดิมของบริษัทดีข้ึน แตWสตารCทอัพท่ีเขVาโครงการกับบริษัทตVนสังกัดไมWจําเปYนตVองกลายเปYนบริษัท
ลูกของบริษัทท่ีทําการสนับสนุน ซึ่งสตารCทอัพท่ีไดVรับการสนับสนุนจากบริษัทสามารถนําสตารCทอัพ
ของตนเองไปนําเสนอใหVบริษัทอ่ืนใชVไดV ซึ่งบริษัทประเภท CVC จะทําการสนับสนุนสตารCทอัพท่ีอยูWใน
ระดับ Series A ข้ึนไปเน่ืองจากเปYนสตารCทอัพท่ีคWอนขVางมีความเสถียรแลVว เชWน  
  การสนับสนุนเงินทุนใหVแกWสตารCทอัพของบริษัท A002 จะใหVการสนับสนุนสตารCท
อัพในกลุWมเทคโนโลยีการเงินและสตารCทอัพท่ีมีความเก่ียวขVองกับเทคโนโลยีการเงิน เชWน สตารCทอัพ
ช่ือ QueQ ซึ่งเปYนสตารCทอัพในกลุWมไลฟ�สไตลCและความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment) แตW
ภายในแอปพลิเคช่ันสามารถซื้อคูปองผWานในแอปพลิเคช่ันไดVรวมถึง ทางบริษัทสามารถนําแอปพลิเค
ชันของสตารCทอัพไปประยุกตCใชVในการทําคิวใหVกับบริษัทไดV นอกจากจะทําการสนับสนุนสตารCทอัพท่ีมี
สWวนเก่ียวขVองกับบริษัทโดยตรงแลVวทางบริษัทยังทําการสนับสนุนสตารCทอัพท่ีตVองใชVในสWวนอ่ืน ๆ ใน
การดําเนินงานบริษัทดVวย เชWน สตารCทอัพช่ือ ZipEvent เน่ืองจากทางบริษัทมีการจัดงานคWอนขVาง
เยอะ จึงตVองการหาเทคโนโลยีเขVามาชWวยในเร่ืองการจัดการรวมถึงภายในแอปพลิเคช่ันสามารถ
จWายเงินในการซื้อต๋ัวผWานในแอปพลิเคชันไดV 
  การสนับสนุนเงินทุนใหVแกWสตารCทอัพของบริษัท A003 ซึ่งเปYนบริษัทดVานการลงทุน 
ท่ีทําการสนับสนุนสตารCทอัพมาแลVวถึง 5 ปZ ซึ่งสตารCทอัพท่ีทางบริษัทเคยรWวมลงทุนมีท้ังสตารCทอัพท่ี
อยูWในข้ันไอเดียและสตารCทอัพท่ีอยูWในระยะ Series A ซึ่งในปpจจุบันบริษัททําการสนับสนุนเพียง
สตารCทอัพท่ีอยูWในระยะต้ังแตW Series A ข้ึนไปเทWาน้ันเน่ืองจากมีความเสี่ยงนVอยกวWา ภายในการ
สนับสนุนสตารCทอัพทางบริษัทมีวัตถุประสงคC คือ เพ่ือหวังผลกําไรในรูปแบบของเงินและเพ่ือเปYนการ
นําสตารCทอัพใหมW ๆ มาใชVภายในบริษัทและเพ่ือเปYนการนําเอาเทคโนโลยีใหมW ๆ เขVาชWวยใหVธุรกิจเดิม
ของบริษัทดีข้ึน โดยสตารCทอัพท่ีทางบริษัทมีความตVองการในการลงทุนเปYนสตารCทอัพท่ีอยูWใน Series 
A ข้ึนไป  
  2.3) ICO 
  เปYนการระดมเงินทุนท่ีมีลักษณะเดียวกับ Crowdfunding โดยเปYนการซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราโดยการออกเปYนเหรียญ (Token) สําหรับไวVซื้อขายผWานทางออนไลนC โดยสตารCท
อัพท่ีตVองการเงินลงทุนจากนักลงทุนจะทําการเขียนอธิบายสิ่งท่ีสตารCทอัพจะทําไวVวWาบริษัทจะทํา
สตารCทอัพเก่ียวกับอะไร แลVวจึงต้ังขายเปYนราคาไวV ซึ่งหากมีนักลงทุนสนใจจะลงทุนนักลงทุนสามารถ
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ซื้อผWานทางออนไลนCไดVโดยซื้อดVวยเหรียญ ซึ่ง ICO มีลักษณะคลVายกับการลงทุนแบบ Crowd 
funding แตWการลงทุนแบบ ICO มีความเฉพาะเจาะจงดVานการลงทุนมากกวWา Crowdfunding  

2.4) Crowdfunding 
  การลงทุนแบบ Crowdfunding เปYนการนํานักลงทุนกับสตารCทอัพใหVมาเจอกัน 
เหมือนการพบปะเจอกันระหวWางนักลงทุนกับสตารCทอัพ หากนักลงทุนสนใจจะลงทุนในสตารCทอัพ
สามารถทําขVอตกลงกันไดVวWาจะทําการลงทุนกันอยWางไร โดยบริษัทท่ีเปYนบริษัท Crowdfunding มี
หนVาท่ีในการหาสตารCทอัพท่ีตรงกับกลุWมเป�าหมายท่ีนักลงทุนตVองการมาใหVนักลงทุนเลือก ซึ่งการทํา 
Crowdfunding จะเกิดข้ึนเม่ือประเทศน้ัน ๆ มีสตารCทอัพเยอะมากจนนักลงทุนไมWสามารถหาสตารCท
อัพเองทัน 
  2.5) Matching Fund 
  Matching Fund เปYนการลงทุนท่ีไดVรับการสนับสนุนเงินบางสWวนจากรัฐบาล คือ ถVา
สตารCทอัพตVองการเติบโตข้ึนรัฐบาลจะเขVามาสWวนชWวยในเร่ืองของเงินลงทุน 50% และสตารCทอัพ
สามารถซื้อหุVนจากรัฐบาลคืนไดVเม่ือสตารCทอัพตVองการ เชWน สตารCทอัพตVองการเติบโตข้ึนโดยตVองการ
เงินลงทุนจํานวน 10 ลVานดอลลารCสหรัฐ ตัวสตารCทอัพตVองหานักลงทุนเพ่ือใหVเขVามาลงทุนสตารCทอัพ
จํานวน 5 ลVานดอลลารCสหรัฐ สWวนอีก 5 ลVานดอลลารCสหรัฐ รัฐบาลจะชWวยลงทุนใหVและเม่ือสตารCทอัพ
มีความพรVอมจึงใหVสตารCทอัพซื้อคืนในภายในหลังซึ่งสามารถชWวยลดความเสี่ยงในการลงทุนของนัก
ลงทุนท่ีตVองลงทุนเงินท้ังหมดในสตารCทอัพ 
  2.6) Angel Investor 
  Angel Investor เปYนกลุWมนักลงทุนก่ึง Venture Capital ท่ีนําเงินสWวนตัวมาลงทุน
ใหVกับสตารCทอัพท่ีอยูWในข้ันไอเดีย โดยมีการตกลงเร่ืองผลตอบรับท่ี Angel Investor จะไดVกลับมา 
รวมถึงมี การกําหนดขVอตกลงรWวมกันระหวWางนักลงทุนและสตารCทอัพ ซึ่งสตารCทอัพตVองมีการผล
บางอยWางกลับมาใหV Angel Investor ตามขVอตกลง ซึ่งอาจจะเปYนเงินหรือหุVนของสตารCทอัพ ซึ่ง
สตารCทอัพสามารถมาซื้อหุVนคืนไดVภายหลัง 
 3) Government 
  รัฐบาลมีสWวนชWวยในการสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพโดยการลงทุนเปYนนักลงทุน
ผWานองคCกรในกํากับของรัฐบาล เชWน ธนาคารท่ีอยูWในกํากับของรัฐบาล และการสนับสนุนโดยการใหV
เงินลงทุนสตารCทอัพผWานโครงการตWาง ๆ โดยโครงการของรัฐบาลมีการสนับสนุนสตารCทอัพต้ังแตW
สตารCทอัพในระยะไอเดียเพ่ือนํามาเขVาศูนยCบWมเพาะ จนถึงสตารCทอัพท่ีตVองการโตดVวยการสนับสนุน
เงินดVานการทําการตลาด รวมถึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการสWงเสริมวิสาหกิจเร่ิมตVนแหWงชาติโดยมีปลัด
กระทรวงการคลังและมีคณะกรรมการจาก 16 กระทรวงโดยมีการวางแผนการสนับสนุนสตารCทอัพไวV
เปYนระยะเวลา 5 ปZ ซึ่งในแตWละปZมี คือ มีการเป�ดรับสมัครสตารCทอัพเพ่ือเขVารWวมโครงการท้ังหมด 
3,000 สตารCทอัพซึ่งเปYนสตารCทอัพระยะไอเดีย โดยมีเป�าหมาย คือ ตVองการนําสตารCทอัพท่ีอยูWในข้ัน
ไอเดียไปสนับสนุนจนสามารถเกิดเปYนธุรกิจไดVอยWางนVอย 300 ธุรกิจ (10%) และหากสตารCทอัพใดมี
ความตVองการในการทําการตลาดสามารถขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐไดV โดยรัฐบาลใหVเงินสนับสนุน 
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75% ของโครงการหรือไมWเกิน 800,000 บาท ซึ่งในระยะ 1 ปZรัฐบาลสนับสนุนเงินเพ่ือใหVสตารCทอัพ
นําไปทําการตลาดปZละ 80 ราย โดยการใหVงบสนับสนุนสตารCทอัพท้ัง 80 รายน้ันจะมีการวบรวม
สตารCทอัพท่ีตVองการขอเงินสนับสนุนใหVแกWคณะกรรมการ เพ่ือใหVคณะกรรมการพิจารณาโดยการจัด
อันดับคะแนนเพ่ือทําพิจารณาสตารCทอัพวWาสตารCทอัพใดมีประสิทธิภาพในการนําเงินสนับสนุนท่ีไดVไป
ใชVประโยชนCไดVสูงสุด และอีกหน่ึงเป�าหมายของโครงการ คือ ตVองการใหVมีสตารCทอัพท่ีมีความโดดเดWน
จากโครงการจํานวน 16 สตารCทอัพหรือจํานวน 3% จาก 300 ธุรกิจ ซึ่งเปYนยอดเฉลี่ยของอัตราการ
รอดของผูVประกอบการจากตัวเลขท่ีทาง สวทช. กําหนดข้ึน จากการวางแผนการสนับสนุนสตารCทอัพ
ของรัฐบาลท่ีตVองการสนับสนุนสตารCทอัพต้ังแตWระยะไอเดียไปจนถึงสตารCทอัพท่ีตVองการโตสามารถ
แบWงโครงการไดVดังน้ี 
  3.1) โครงการ Startup Club 
    โครงการ Startup Club เปYนโครงการท่ีไดVรับความรWวมมือ (Partner) ในการระดม
ความคิดจาก ท่ีปรึกษากระทรวง ICT รองปลัดกระทรวงการคลัง อาจารยCในระดับมหาวิทยาลัย และ
กลุWมผูVทําสตารCทอัพในประเทศไทย ซึ่งจากการรWวมมือในการจัดโครงการสามารถสรุปปpญหาของการ
ทําสตารCทอัพในประเทศไทยไดVวWา การใหVความรูVภายในมหาวิทยาลัยสามารถสอนหลักสูตรพ้ืนฐานทาง
วิชาการไดV แตWยังขาดทักษะการประกอบวิชาชีพ จึงมีการรWวมกันออกแบบโปรแกรม Startup Club 
โดยการนําผูVท่ีมีประสบการณCจากการทําสตารCทอัพมาชWวยสอนในมหาวิทยาลัยผWานโครงการ Startup 
Club โดยกลุWมผูVเขVารWวมโครงการเปYนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
  3.2) โครงการ Selection 
  โครงการ Selection เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีมีไอเดียแตWยังมี
โมเดลธุรกิจท่ีไมWชัดเจนและยังไมWมีกลุWมลูกคVาท่ีเปYนกลุWมหมายจริง แตWเปYนสตารCทอัพท่ีมีการเร่ิมตVนโดย
การพัฒนาตัวตVนแบบ (Prototype) ของสตารCทอัพมากWอนแลVว โดยข้ันตอนในการสนับสนุนสตารCท
อัพในโครงการ Selection จะทําการคัดเลือกสตารCทอัพเพ่ือเขVารWวมโครงการจํานวน 300 สตารCทอัพ 
ซึ่งสตารCทอัพท่ีจะเขVารWวมโครงการตVองเปYนสตารCทอัพท่ีเปYนไอเดียใหมWและไมWเคยผWานการเขVารWวมโดย
การประกวดในดVานสตารCทอัพมากWอน หลังจากคัดเลือกสตารCทอัพเขVารWวมโครงการแลVว 300 สตารCท
อัพจะทําการคัดเลือกสตารCทอัพใหVเหลือจํานวน 100 ทีม โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจและและ
เทคโนโลยีท่ีใชV หลังจากน้ันจึงทําการคัดสตารCทอัพใหVเหลือจํานวน 40 สตารCทอัพ โดยพิจารณาจาก
โมเดลธุรกิจท่ีตVองมีความชัดเจน หลังจากน้ันจึงคัดเลือกสตารCทอัพในโครงการใหVเหลือ 10 สตารCทอัพ 
โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจและตVนแบบท่ีมีความชัดเจน โดยสตารCทอัพท้ัง 10 สตารCทอัพของ
โครงการจะไดVนําสตารCทอัพของตนเองไปพัฒนาตWอยอดโดยแบWงสตารCทอัพศึกษาดูงาน 3 ท่ีคือ 
ซิลิคอนวัลเลยC สิงคโปรC และเกาหลีใตV โดยภายในโครงการมีการสนับสนุนเพ่ือชWวยสตารCทอัพโดยการ
นํา โมเดลธุรกิจจากผูVท่ีทําธุรกิจจริงมาใหVแกWสตารCทอัพในโรงการ และมีการสอนทางดVานเทคนิค คือ 
ลีนสตารCทอัพ (Lean Startup) การออกแบบหนVาจอการทํางาน (UX/UI) และเร่ืองโมเดลธุรกิจ 
รวมถึงมีการแนะนํานักลงทุนท้ังในประเทศและตWางประเทศ สอนวิธีการระดมทุน และชWวยเหลือ
สตารCทอัพในเร่ืองการทําการตลาด 
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  3.3) โครงการเถVาแกWนVอยเทคโนโลยี เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีมี
เฉพาะไอเดียเขVามารWวมโครงการ โดยมีการคัดเลือกเบ้ืองตVนจากแนวคิดของสตารCทอัพ โดยจะทําการ
คัดเลือกสตารCทอัพท่ีมีแนวคิดท่ีเปYนไปไดVเขVามารWวมโครงการเพ่ือพัฒนาโมเดลธุรกิจ เม่ือสตารCอัพใดท่ี
มีโมเดลธุรกิจท่ีดีแลVวทางโครงการจะทําการสWงตWอสตารCทอัพใหVไปเขVาโครงการอ่ืนในรัฐบาล เพ่ือใหV
สตารCทอัพนําโมเดลธุรกิจท่ีคิดข้ึนไปพัฒนาเปYนผลิตภัณฑCจริง เชWน โครงการของหนWวยงาน สวทช. 
โครงการของสํานักงานวัตกรรมแหWงชาติ (NIA)  
  3.4) คูปองนวัตกรรม NIA เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีตVองการ
พัฒนาตVนแบบผลิตภัณฑCจริง โดยพิจารณาสตารCทอัพท่ีตVองการเขVารWวมโครงการจากแนวคิดของ
สตารCทอัพท่ีไดVรับการพิจารณาโมเดลธุรกิจมาแลVววWาสามารถนํามาพัฒนาไดVจริง โดยในโครงการเปYน
การสนับสนุนการสรVางตVนแบบจริงใหVเกิดเปYนผลิตภัณฑCและสามารถนําไปทําธุรกิจไดVจริง ซึ่งมี
งบประมาณในการสรVางตVนแบบผลิตภัณฑCใหVประมาณ 1 ลVานถึง 2.5 ลVานบาทตWอหน่ึงสตารCทอัพ โดย
มีเง่ือนไขโครงการ คือ สตารCทอัพตVองทําการสรVางผลิตภัณฑCใหVออกมาเปYนตVนแบบจริงใหVไดV ซึ่ง
หลังจากจบโครงการแลVวสตารCทอัพสามารถขอเงินสนับสนุนจากโครงการ Startup Voucher ใน 
สวทช. เพ่ือนําเงินสนับสนุนไปทําการตลาดใหVสตารCทอัพเปYนท่ีรูVจัก  
  3.5) Startup Voucher เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีตVองการทํา
การตลาดใหVเปYนท่ีรูVจักมากข้ึน โดยสตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการตVองมีผลิตภัณฑCท่ีใชVงานไดVจริง มีฐาน
ลูกคVาจริงแลVวรวมถึงเปYนสตารCทอัพท่ีมียอดขายแลVว โดยโครงการจัดต้ังข้ึนเพ่ือชWวยเรWงการเติบโตของ
สตารCทอัพใหVสตารCทอัพมีการเติบโตอยWางรวดเร็วดVวยการทําการตลาดผWานทางชWองทางตWาง ๆ สําหรับ
สตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการมีเง่ือนไขในการรับเงินอุดหนุน คือ เงินท่ีทางโครงการสนับสนุนจะทําการ
สนับสนุนจํานวน 75% ของเงินท่ีสตารCทอัพตVองการหรือไมWเกิน 800,000 บาท และสตารCทอัพตVองทํา
การจWายเงิน 75% ท่ีตVองการใหVโครงการสนับสนุนไปกWอนแลVวนําใบเสร็จท่ีมีคWาใชVจWายมาเบิกกับ
โครงการในภายหลัง ซึ่งในการเขVารWวมโครงการมีวิธีการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ ตVอง
เปYนสตารCทอัพท่ีมีการกWอต้ังข้ึนไมWเกิน 7 ปZ มีทุนการจดทะเบียน และสตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการตVอง
เปYนสตารCทอัพท่ีเก่ียวขVองกับเทคโนโลยีเทWาน้ัน เม่ือผWานการพิจารณาเบ้ืองตVนแลVวจะตVองทําการ
นําเสนอผลิตภัณฑCเพ่ือใหVคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการท่ีทําการพิจารณาจะมีเกณฑCใน
การคัดเลือกจากหนWวยงาน A001 โดยจะทําการพิจารณาในเร่ืองของการวิเคราะหCเงินลงทุน 
การตลาด การบริหารจัดการ ความเปYนไปไดVของธุรกิจ  
 4) University 
  มหาวิทยาลัยเปYนสWวนสําคัญในระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพ เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและมีผูVเช่ียวชาญในการทําสตารCทอัพประเภทเทคโนโลยีข้ันสูง 
(Advanced Technology Startup) เชWน เทคโนโลยีปpญญาประดิษฐC (AI) ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัย
จะมีผูVเช่ียวชาญทางดVานเทคโนโลยีข้ันสูงแลVว มหาวิทยาลัยยังเปYนแหลWงท่ีสามารถนํางานวิจัยมาทํา
สตารCทอัพไดVจริง ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมีสWวนสําคัญในการผลิตสตารCอัพท่ีเปYนเทคโนโลยีข้ันสูงและ
สตารCทท่ีเปYนสิ่งท่ีเก่ียวขVองกับงานวิจัยใหVแกWประเทศไดV 
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 5) Culture 
  วัฒนธรรมเปYนสิ่งหน่ึงท่ีมีผลตWอระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพ เชWน สตารCทอัพ
บางสตารCทอัพไมWไดVมีไอเดียท่ีใหมW แตWถVาสามารถนําสตารCทอัพท่ีประสบความสําเร็จในประเทศอ่ืนมา
ปรับใชVกับคนไทยไดVก็ถือวWาประสบความสําเร็จ หรือสตารCทอัพบางสตารCทอัพแมVจะเปYนสตารCทอัพท่ีดี
และเปYนท่ีนิยามในประเทศอ่ืนแตWอาจจะไมWสามารขVามาทําการตลาดในไทยไดVเน่ืองจากอาจจะมี
ขVอจํากัดทางดVานวัฒนธรรมและกฎหมายท่ีแตกตWางกันของแตWละประเทศ ดังน้ันสตารCทอัพบางสตารCท
อัพแมVจะไมWไดVทําการคิดคVนโมเดลธุรกิจใหมW ๆ ข้ึนมาแตWสามารถเขVาใจถึงวัฒนธรรมและความเปYนอยูW
ของคนในประเทศน้ันไดVก็จะสามารถทําใหVสตารCทอัพน้ันประสบความสําเร็จในประเทศน้ัน ๆ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสามารถนิยามเทคโนโลยีสตารCทอัพไดVวWา เทคโนโลยีสตารCทอัพเปYนธุรกิจท่ี
เกิดข้ึนใหมW โดยเปYนธุรกิจท่ีมีความคาดหวังวWาจะสามารถทําใหVธุรกิจมีการเจริญเติบโตไดVอยWางรวดเร็ว 
โดยการนําวิทยาศาสตรC เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขVามาใชV และเปYนธุรกิจท่ีตVองโตแบบกVาวกระโดด
รวมถึงตVองสามารถขยายธุรกิจและทําซ้ําไดV โดยแตWละเทคโนโลยีสตารCทอัพจะเปYนการคVนหาโมเดล
ธุรกิจท่ีมีความแตกตWางกันของแตWละเทคโนโลยีสตารCทอัพ รวมถึงมีทิศทางในการทําธุรกิจท่ีความ
ชัดเจน และผลจากการศึกษาอีกสWวนหน่ึงแสดงใหVเห็นถึงการสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีสตารCท
อัพภายในประเทศไทยของภาครัฐและเอกชนซึ่งใหVการสนับสนุนในรูปแบบของนักลงทุนและศูนยCบWม
เพาะ พบวWายังมีความตVองการใหVมีการเป�ดศูนยCบWมเพาะเพ่ือเปYนแหลWงใหVคําปรึกษาสตารCทอัพท่ีพ่ึง
เร่ิมตVนในการทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ และเปYนท่ีใหVความรูVใหVแกWสตารCทอัพในดVานตWาง ๆ เชWน การ
เร่ิมตVนในการทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ การใหVคําปรึกษาดVานการหานักลงทุน รวมถึงการใหVความรูVเม่ือ
ธุรกิจของสตารCอัพมีการเติบโตข้ึนแลVววWาควรทําการบริหารจัดการภายในบริษัทอยWางไร  
 เน่ืองจากในงานวิจัยน้ีเปYนการศึกษาจากการสัมภาษณCในมุมมองของผูVสนับสนุนเทคโนโลยี
สตารCทอัพจาก 2 สWวน คือ ผูVสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพจากภาครัฐและบริษัทผูVลงทุนเทคโนโลยี
สตารCทอัพ ซึ่งอาจไมWไดVครอบคลุมระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพท้ังหมด แตWอยWางไรก็ตามผล
จากการศึกษาจะเปYนแนวทางเบ้ืองตVนในการศึกษาถึงระบบนิเวศท้ังหมดของเทคโนโลยีสตารCทอัพ 
 
ข*อเสนอแนะ 
 งานวิจัยน้ีเปYนการสัมภาษณCผูVท่ีมีสWวนเก่ียวขVองทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพในมุมมองของ
ผูVสนับสนุนดVานการลงทุนและผูVจัดทําโครงการดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพ ซึ่งจะเปYนแนวทางหน่ึงในการ
ชWวยสWงเสริมระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทย และอาจจะทําใหVระบบนิเวศ
เทคโนโลยีสตารCทอัพสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใหVตรงตามความตVองการของท้ังตัวผูVทําเทคโนโลยี
สตารCทอัพ นักลงทุน และผูVท่ีเก่ียวขVองในสWวนตWาง ๆ ไดVมากข้ึน นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีจะชWวยเพ่ิม
หลักฐานเชิงประจักษCซึ่งจะเปYนประโยชนCตWอนักวิจัยดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีสนใจศึกษาเร่ืองท่ีมี
ความเก่ียวขVองกับเทคโนโลยีสตารCทอัพในดVานตWาง ๆ 
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 ในอนาคตจะมีการนําวิจัยน้ีมาเปYนแนวทางสําหรับการศึกษาการนําวิธีการทางดVานวิศวกรรม
ซอฟตCแวรCไปใชVในการพัฒนาเทคโนโลยีสตารCอัพ โดยใชVวิธีการดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCเชิงประจักษCซึ่ง
ประกอบไปดVวย การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับกลุWมตัวอยWางท่ีเปYนผูVพัฒนาเทคโนโลยีสตารCทอัพ และการ
สํารวจดVวยการใชVแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขVอมูลและนําขVอมูลไปวิเคราะหCในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือวิเคราะหCถึงผลลัพธCของการนําวิธีการทางดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCไปใชVในเทคโนโลยี
สตารCทอัพ 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC  คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ี
ไดVรับการจัดประสบการณCแบบโครงการและเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงตWอพฤติกรรมทางดVานสังคม
ของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCแบบโครงการ  กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ีเปYนเด็ก
ปฐมวัย อายุระหวWาง 4-5 ปZ  จํานวน 30 คน ท่ีกําลังศึกษาอยูWในระดับช้ันอนุบาลปZท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปZการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยCอนุสรณC)  สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้ันตอน
การเลือกซึ่งมีข้ันตอนการเลือกกลุWมตัวอยWางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 
หVองเรียนจากจํานวน 3 หVองเรียน  และจัดใหVเด็กไดVรับการจัดประสบการณCแบบโครงการเปYน
ระยะเวลา 8 สัปดาหC   สัปดาหCละ 4 วัน เฉลี่ยวันละ 45 นาที 
 เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แผนการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการและ
แบบสังเกตพฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัย  การวิจัยคร้ังน้ีเปYนการประยุกตCมาจากการ
ดําเนินการวิจัยแบบ Single subject design กับแบบ One Group Time – Series เขVาดVวยกัน โดย
มีผูVสังเกตจํานวน 2 คน ดVวยคWาความเช่ือม่ันของผูVสังเกต RAI = 0.96 ไดVคWาดัชนีความสอดคลVอง
ระหวWางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงคC IOC ระหวWาง 0.67 - 1.00 วิเคราะหCขVอมูลโดย การทดสอบ
นัยสําคัญโดยใชVการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test 
 ผลการศึกษาพบวWา เด็กปฐมวัยหลังจากไดVรับการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการ มี
พฤติกรรมดVานสังคมโดยภาพรวมและรายดVาน ไดVแกW ดVานการชWวยเหลือ  ดVานการยอมรับและดVาน
การแบWงปpน สูงข้ึนกวWากWอนการจัดประสบการณCการเรียนรูVอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : การจัดประสบการณCเรียนรูVแบบโครงการ  พฤติกรรมทางดVานสังคม  เด็กปฐมวัย 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

29 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the effect of project approach 

on young children’s social behavior development. The samples for this study were 4 
– 5 years old boys and girls who were in kindergarten 2 at BANGKHAE NUEANG 
SANGWAN School , in Bangkok. This research was conducted during the 1st semester, 
academic year of 2019. Purposive Sampling technique was adopted to decide one 
classroom to be the sample group. The sample group had experienced project 
approach activities for 8 consecutive weeks, 4 days a week, and around 45 minute 
for each day. The instruments for this study were project approach activities lesson 
plans and social behavior development observation form. The design for this 
research was implication of Single subject design and One Group Time – Series 
design. Two observers with RAI (Rater Agreement Index) at 0.96’ level record the 
social behavior development along the 8 weeks. The observation form had prove for 
the agreement of objectives and item of behavior characteristic with IOC (Item 
Objective Congruency) between 0.67 – 1.00 level. The Wilcoxon’ s Matched Pairs 
Signed – Ranks hypothesis test were used to analyze data.  
 The research result showed that after the project approach activities, the 
sample group for young children gain their social behavior. The improvement earned 
statistic significantly at 0.05 level for both all aspect and each of three social 
behavior aspect such as, assisting, acceptance, and sharing behavior.      
       
Keywords: Tale, Love Reading Habit, Early Childhood 
 
บทนํา 

การสรVางคน คือ การสรVางชาติ การสรVางคนใหVมีคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือเปYนแกนนําความรูV
น้ัน ชWวงวัยท่ีเปYนชWวงท่ีสําคัญตVองเร่ิมต้ังแตWเด็กปฐมวัย การมีความรูVและการเรียนรูVอยWางเปYนองคCรวมท่ี
มีคุณภาพต้ังแตWวัยเด็ก จะเปYนรากฐานท่ีสําคัญของการเรียนรูVในวัยตWอมาและเปYนการเร่ิมตVนท่ีดี การ
สรVางคนท่ีมีท้ังความดี ความเกWง และมีความสุข เปYนคุณภาพสิ่งแวดลVอมการเรียนรูVสําหรับเด็กปฐมวัย 
(สุจินดา ขจรรุWงศิลป�. 2550 : 10) ซึ่งสอดคลVองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปZ ไดVกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคCมาตรฐานท่ี 10 ท่ีสWงเสริม
ใหVเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดและแกVปpญหาไดVเหมาะสมกับวัยและมาตรฐานท่ี 11 มี
จินตนาการและความคิดสรVางสรรคC ซึ่งผูVสอนจําเปYนตVองทําความเขVาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 
3-5 ปZ เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณCใหVเด็กแตWละวัยไดVอยWางถูกตVองเหมาะสม ขณะเดียวกัน
จะตVองสังเกตเด็กแตWละคนซึ่งมีความแตกตWางระหวWางบุคคล เพ่ือนําขVอมูลไปชWวยในการพัฒนาเด็กใหV
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เต็มความสามารถและศักยภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 31-32) การปลูกฝpงความ
ตVองการเรียนรูVใหVเร่ิมดVวยการฝvกใหVเด็กสังเกตใชVสื่อและแหลWงเรียนรูVธรรมชาติรอบตัวของเด็ก 
สนับสนุนใหVเด็กจํา และเรียนรูVการคVนควVาดVวยตนเอง ซึ่งเปYนการสรVางนิสัยการเรียนรูVตลอดชีวิต (กุล
ยา ตันติผลาชีวะ.2550 : 77)  
 การเรียนรูVจึงเปYนกระบวนการสําคัญท่ีถือวWาเปYนรากฐานของการพัฒนาทางดVานสติปpญญา 
โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดในรูปโรงเรียนอนุบาล ครูตVองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนไดV
สอดคลVองกับความตVองการของเด็กและพัฒนาการ โดยคํานึงถึงความแตกตWางทางการเรียนรูVของเด็ก
แตWละคน (ธูปทอง ศรีทองทVวม.2540 : 21) เพราะเด็กถือเปYนทรัพยากรท่ีมีคุณคWา และจะเปYนผูVชWวย
พัฒนาชาติในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรไดVรับการพัฒนาใหVมีความรูVตามศักยภาพของตน  
  สภาพสังคมในชWวงหลายปZท่ีผWานมาจนในปpจจุบันน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยWางรวดเร็ว
โดยเฉพาะมีการพัฒนาและมีความเจริญทางวัตถุนิยมมากข้ึน โดยทุกคนตVองการท่ีจะสนองความ
ตVองการใหVกับตนเอง (พรรณี ช. เจนจิต. 2538 : 461; อVางอิงจาก Maslow. 1945) การพัฒนา
ทางดVานสังคมสําหรับเด็กวัยน้ีตVองฝvกใหVเด็กเกิดความไวVวางใจในผูVอ่ืนเม่ืออยูWรWวมกันทํางานและเลWน
รWวมกับผูVอ่ืนไดV มีความรับผิดชอบในการทํางานตWาง ๆ รWวมกับผูVอ่ืนอยWางงWาย ๆ ใหVเด็กเขVาใจขVอตกลง 
กฎเกณฑCตWางๆ ฝvกใหVเด็กรูVจักอดทนรอคอยใหVถึงโอกาสของตน หัดใหVเด็กรับฟpงผูVอ่ืน ช่ืนชมผูVอ่ืน 
(เยาวพา เดชะคุปตC.2542: 85)  
 เด็กปฐมวัยโดยท่ัวไปชอบเลียนแบบ จํา และเช่ือฟpงสิ่งท่ีตนไดVรับประสบการณCตรง ซึ่งไดVยิน 
ไดVฟpง ไดVเห็นอยูWเสมอๆ ดVวยตนเอง จากสิ่งแวดลVอมใกลVตัว หลังจากท่ีเด็กเกิดความเช่ือเด็กจะเกิด
ค วาม เลื่ อ ม ใส ศ รัท ธาแ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม ทั น ที ค วาม เช่ื อ น้ั น จ ะฝp งลึ ก จ ด จํ า ไดV ต ล อ ด ไป 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545: 845) สอดคลVองกับทฤษฎีการเรียนรูVทางสังคมของแบนดูรา
ท่ีวWา พฤติกรรมของมนุษยCเกิดจากการเลียนแบบในกระบวนการสังเกตแบบตWาง ๆ มนุษยCน้ันไมW
จําเปYนตVองเกิดพฤติกรรมอยWางท่ีตนเรียนรูVเสมอไป การจูงใจใหVเกิดการเรียนรูV จึงมีบทบาทสําคัญใน
การเลียนแบบจากการสังเกต มนุษยCจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีใหVผลดีมากกวWาพฤติกรรมท่ีใหVโทษแกW
เขา และมีแนวโนVมท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเขาพึงพอใจมากกวWาพฤติกรรมท่ีเขาทําแลVวไมWสบายใจ 
(พรรณทิพยC ศิริวรรณบุศยC. 2547: 143) ซึ่ง ภรณี คุรุรัตนะ กลWาววWาในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนองความ
ตVองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย ควรจัดใหVเด็กไดVทํากิจกรรมรWวมกัน เด็กตVองมีอิสระในการ
ปรึกษาหารือกัน มีการแสดงผลงานความสามารถใหVเพ่ือนและครูไดVเห็น ทําใหVเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตน ไดVรับความสุขในการทํางานรWวมกับเพ่ือน ภรณี คุรุรัตนะ (2540 : 21-25)  
 ซึ่งครูสามารถนํามาใชVในการสWงเสริมเด็กปฐมวัยใหVเกิดการเรียนรูVไดVอยWางเต็มท่ีตามศักยภาพ
ของเด็กแตWละคน  เด็กทุกคนมีพัฒนาการเปYนไปตามวัยและตามความสามารถของเด็กแตWละคน ภาพ
ท่ีนWาช่ืนชม คือ การท่ีเด็กปกติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแสดงความคิดเห็น และรWวมทํากิจกรรมท่ีไดVรับ
การมอบหมายจากครูประจําช้ัน การชWวยเหลือ แบWงปpน เปYนไปดVวยความยินยอมพรVอมใจจากการท่ีครู
ไดVพูดคุย และใหVเด็กไดVแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูVสึก ความอWอนโยนและความเขVาใจผูVอ่ืน และ
สามารถอยูWรWวมกับผูVอ่ืนท่ีเร่ิมต้ังแตWปฐมวัย จึงเปYนการหลWอหลอมสิ่งแวดลVอมท่ีเปYนไปตามธรรมชาติใน
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การใหVเด็กท่ีมีความแตกตWางกันในหลาย ๆ ดVานอยูWรWวมกันไดVอยWางกลมกลืน  (สุจินดา ขจรรุWงศิลป�.
2550 : 83-84)  
 โดยประสบการณCเปYนสิ่งท่ีทําใหVเด็กเกิดการเรียนรูV ซึ่งอาจเปYนการเห็น การกระทําหรือการ
ซึมซับความรูVสึก ซึ่งเด็กไดVมีปฏิสัมพันธCกับบุคคลและสิ่งแวดลVอม ไดVมีสWวนรWวมกับกิจกรรมโดยบูรณา
การความตVองการจําเปYนของเด็ก ความสนใจ ความคุVนเคย และความหลากหลายในชีวิตเขVาดVวยกัน 
ซึ่งหมายความวWาเวลาทํากิจกรรมตVองผWอนคลายและเอ้ือใหVเด็กทํากิจกรรมเพ่ือซึมซับประสบการณC
การเรียนรูVเร่ืองราวอยWางตWอเน่ือง(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2549 ก : 63) การศึกษาท่ีดีควรเปYนการศึกษาท่ี
กระตุVนใหVฝvกการสังเกต รูVจักต้ังคําถามกับสิ่งตWาง ๆ รอบตัว มิใชWเปYนแตWฝ�ายรับอยWางเดียว เพราะใน
โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยWางรวดเร็ว และมีความสลับซับซVอนข้ึนเชWนน้ี การท่ีเด็กรูVจักคิด ต้ังคําถาม การ
สังเกตและใชVเหตุผลการศึกษาท่ีดีควรเปYนการศึกษาท่ีกระตุVนใหVผูVเรียนชWางสังเกตรูVจักต้ังการคําถามกับ
สิ่งตWาง ๆ รอบตัว จะเปYนปpจจัยสําคัญท่ีทําใหVเขาเทWาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปpจจุบันและปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงไดVอยWางชาญฉลาด (คณะศึกษาโครงการ “การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตนC”.
2541 : 41) การจัดประสบการณCแบบโครงการ (Project Approach) เปYนการสรVางโอกาส และ
สถานการณCท่ีสWงเสริมใหVเด็กเกิดการเรียนรูV เด็กไดVมีปฏิสัมพันธCกับประสบการณCตรงของเด็ก เรียนรูV
จากสิ่งแวดลVอมจริงท่ีเด็กประสบพบเห็น รวมถึงการมีปฏิสัมพันธCกับสิ่งแวดลVอมดVวยวิธีการตWาง ๆ โดย
มีประสบการณCเดิม แรงจูงใจภายในเปYนพ้ืนฐาน (สุจินดา ขจรรุWงศิลป�. 2540 : 2-9) การเรียนการสอน
แบบโครงการชWวยใหVผูVเรียนไดVเรียนรูVในสิ่งท่ีตนเองสนใจ และไดVลงมือปฏิบัติดVวยตัวของตัวเอง สําหรับ
ช้ันอนุบาลศึกษาการเรียนแบบโครงการเปYนการกระตุVนใหVเด็กไดVแสวงหาความรูVจากการสืบคVนดVวย
การเร่ิมตVน สิ่งท่ีเด็กสนใจไปสูWการคVนควVาท่ีลุWมลึก เพ่ือหาคําตอบท่ีตVองการ เด็กจะไดVเรียนรูVดVวยการ
วางแผนการเรียนและคVนความรูVดVวยตนเองจากการเรียนแบบโครงการน้ีนําไปสูWการพัฒนางานยWอยท่ี
เด็กตVองคVนควVาและลงมือปฏิบัติ (กุลยา ตันติผลาชีวะ.2549ก :8) การเรียนรูVแบบโครงการเปYนการ
จัดการเรียนรูVท่ีกVาวเขVาไปสูWจิตใจของเด็ก คVนหามวลประสบการณC กิจกรรมและรายละเอียดของ
เน้ือหาในหัวขVอโครงการจึงเปYนการลื่นไหลไปตามความสนใจของเด็กอยWางเหมาะสมกับพัฒนาการ ซึ่ง
เปYนสิ่งท่ีเด็กสนใจใฝ�เรียนรูV (สุจินดา ขจรรุWงศิลป�.2550 : 150) 
 ดังท่ีกลWาวมาแลVว การสอนแบบโครงการเปYนการจัดประสบการณCท่ีเป�ดโอกาสแหWงการเรียนรูV 
(Learning Opportunities) เพ่ือใหVเด็กไดVเรียนรูVอยWางหลากหลาย ผWานกิจกรรมของโครงการ โดยครู
มีบทบาทยอมรับความคิด การแสดงออกของเด็ก อํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหVผูVเรียนไดVศึกษา
คVนควVาอยWางอิสระซึ่งสอดคลVองกับหลักการสWงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการสรVาง
เสริมทักษะดVานสังคมซึ่งเปYนจุดเร่ิมตVนของพัฒนาการในทุก ๆ ดVาน ผูVวิจัยจึงพิจารณานําแนวคิดและ
หลักการของการจัดประสบการณCแบบโครงการมาปรับใหVสอดคลVองกับการพัฒนาพฤติกรรมดVาน
สังคมของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการและความสามารถท่ีแตกตWางระหวWางบุคคล โดยโครงการท่ีเด็ก
เรียนรูVน้ันจะเปYนโครงการท่ีดําเนินการภายใตVการชWวยเหลือแนะนําของครู จากเหตุผล แนวคิด 
หลักการท่ีกลWาวมาท้ังหมด ทําใหVผูVวิจัยสนใจท่ีจะนําวิธีการตามแนวการจัดประสบการณCแบบโครงการ
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มาใชVเปYนแนวทางในการจัดประสบการณCเพ่ือสWงเสริมพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมของเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีความสามารถและศักยภาพท่ีแตกตWางกัน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย       

1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCแบบ
โครงการ 

2 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงตWอพฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัด
ประสบการณCแบบโครงการ   
ทบทวนวรรณกรรม 

กฎการเรียนรูVของธอรCนไดคC สรุปไดVดังน้ี (Hergenhahn and Olson,1993:56-57) 
1)กฎแหWงความพรVอม (Law of Readiness) สภาพความพรVอมของรWางกายท่ีจะแสดง

พฤติกรรมออกมา ไดVแกW ความพรVอมในการเรียนรูV (Readiness to Learn) ประกอบดVวย ความพรVอม
จากการมีวุฒิภาวะ ประสบการณCเดิม และมีความพรVอมทางจิตใจ 

1.1 เม่ือบุคคลพรVอมท่ีจะทําแลVวไดVทํา เขายWอมเกิดความพอใจ 
1.2 เม่ือบุคคลพรVอมท่ีจะทําแลVวไมWไดVทํา เขายWอมเกิดความไมWพอใจ 
1.3 เม่ือบุคคลไมWพรVอมท่ีจะทําแตWไดVทํา เขายWอมเกิดความไมWพอใจพอใจ 

2)กฎแหWงการฝvกหัด (Law of Exercise ) การฝvกหัด หมายถึง การทําซ้ํา เพ่ือใหVจําไดV สิ่งท่ี
เรียนรูVแลVวถVาไดVทําซ้ําจะทําสิ่งน้ันไดVดี แตWถVาไมWไดVทําซ้ําๆจะทําสิ่งน้ันไมWไดVดี เน่ืองจากการลืม แตW
บางคร้ังการทําซ้ําๆก็ไมWเกิดการเรียนรูVเสมอไป เชWน การใหVเด็กเขียนแกVคําผิด 50 จบ ก็ยังเขียนคําน้ัน
ผิดไดV การทําซ้ําจะเกิดผลลดีถVาผูVเรียนเกิดความเขVาใจ 

3)กฎแหWงผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดVรับผลท่ีพึงพอใจยWอมอยากจะเรียนรูV
ตWอไป แตWถVาไดVรับผลท่ีไมWพึงพอใจ จะไมWอยากเรียนรูV เพราะผลของการกระทําชWวยใหVการเช่ือมโยง
ระหวWางสิ่งเรVากับการตอบสนองเขVมแข็งข้ึน ดังน้ันการท่ีไดVรับผลท่ีพึงพอใจ จึงเปYนปpจจัยสําคัญในการ
เรียนรูV 

4)กฎแหWงการใชV (Law of use and Disuse ) การเรียนรูVเกิดจากการเช่ือมโยงระหวWางสิ่งเรVา
กับการตอบสนอง ความม่ันคงของการเรียนรูVจะเกิดข้ึน หากไดVมีการนําไปใชVบWอยๆ หากไมWมีการ
นําไปใชVอาจมีการลืมไดV 

ทฤษฎีการเรียนรูV (Learning Theories) 
กระบวนการเรียน รูV ในทฤษฏีการเรียน รูV น้ัน นักจิต วิทยา เรียกวWา การวางเง่ือนไข 

(Conditioning) คือ การสรVางความผูกพันข้ึนระหวWางสิ่งเรVาและสิ่งท่ีตVองเรียนรูV 2 สิ่ง คือ ลําดับ
เหตุการณCท่ีคาดหวังไวV และการกระทําพฤติกรรมในเหตุการณCน้ัน ๆ ซึ่งกระบวนการเรียนรูVขั้นพ้ืนฐาน 
มี 2 แบบคือ การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค และการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา 

ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ (Classical Conditioning)  ไวVดังน้ี 
องคCประกอบตWางๆ ของการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก 
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1. การเกิดการเรียนรูV (Acquisition) ระหวWางเกิดการเรียนรูV การตอบสนองท่ีวางเง่ือนไขตVอง
ไดVรับการเสริมแรง โดยในการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกน้ัน การเสริมแรงจะเกิดข้ึนเม่ือใหV CS (กระด่ิง) 
แลVวตามดVวย US (ผงเน้ือ) ดังน้ัน การเกิดการเรียนรูVท่ีดีและงWายท่ีสุด หรือการวางเง่ือนไขท่ีไดVผลดี
ท่ีสุด ก็คือ การใหV US หลังจากใหV CS (หรือใหV CS กWอน US) ประมาณ ½ วินาที 

2. การหยุดย้ังและการฟ��นกลับของพฤติกรรม (Extinction and Spontaneous Recovery) 
เชWน ถVาเราทําการทดลองโดยสั่นกระด่ิงขณะท่ีบีบนํ้ามะนาวลงในปากเด็ก จะทําใหVเด็กนํ้าลายไหล
เวลาท่ีไดVยินเสียงกระด่ิง ตWอมาถVาสั่นกระด่ิงโดยไมWตามดVวยนํ้ามะนาวหลาย ๆ คร้ัง การหลั่งนํ้าลาย
เวลาไดVยินเสียงกระด่ิงของเด็กก็จะลดลง (การลดลงของการตอบสนองท่ีเรียนรูVแลVว) ลักษณะเชWนน้ี
เรียกวWา การหยุดย้ังของพฤติกรรม (Extinction) แตWตWอมาถVาสั่นกระด่ิงแลVวเด็กกลับมามีการ
ตอบสนองโดยนํ้าลายไหลอีกค ร้ังห น่ึง เรียกปฏิกิ ริยาน้ีวWา การฟ�� นกลับมาของพฤติกรรม 
(Spontaneous Recovery) คือ การฟ��นคืนกลับของการตอบสนองท่ีเคยเรียนรูVมาแลVว 

3. การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกตWาง (Generalization and Discrimination)  
 1) การสรุปความเหมือน (Generalization) คือ การตอบสนองตWอสิ่งเรVาท่ีคลVายกันใน

ลักษณะเหมือนกัน หรือเปYนการขยายผลของการเรียนรูVไปยังสถานการณCใหมWๆ ท่ีคลVายกัน เชWน เด็กท่ี
ถูกวางเง่ือนไขเก่ียวกับเสียงกระด่ิงและนํ้ามะนาวอาจจะนํ้าลายไหลเม่ือไดVยินเสียงโทรศัพทCหรือกร่ิง
ประตูบVาน ซึ่งปฏิกิริยาน้ี เรียกวWา การสรุปความเหมือนของสิ่งเรVา (Stimulus Generalization) ฯลฯ 

 2) การแยกความแตกตWาง (Discrimination) หมายถึง การเรียนรูVที่จะตอบสนองตWอสิ่งเรVา 
2 สิ่งหรือหลายสิ่งท่ีแตกตWางกัน เชWน เด็กสามารถแยกความแตกตWางไดVวWา เสียงของแมWเสียงใดท่ีแสดง
วWา แมWอารมณCดีหรือแมWกําลังโกรธ การบอกไดVวWา งูตัวใดมีพิษหรือไมWมีพิษ  

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของสกินเนอรC (Operant Conditioning หรือ 
Instrumental Conditioning) 

สกินเนอรC แบWงพฤติกรรมของการเรียนรูVของสิ่งมีชีวิตไวV 2 ลักษณะ คือ  
1) การเรียนรูVท่ีผูVเรียนมิไดVลงมือกระทําเอง เรียกวWา Respondent Behavior เปYนพฤติกรรม

หรือการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ (หรือเปYนปฏิกิริยาสะทVอน (Reflex Action) เกิดเน่ืองจากมี
สิ่งเรVาภายนอกมากระตุVน ซึ่งสิ่งมีชีวิตไมWสามารถควบคุมตัวเองไดV เชWน การกระพริบตา นํ้าลายไหล 
หรือการเกิดอารมณC ความรูVสึกตWางๆ  

2) การเรียนรูVท่ีเกิดจากผูVเรียนเปYนผูVลงมือกระทํา เรียกวWา Operant Behavior พฤติกรรมท่ี
เกิดจากสิ่งมีชีวิตเปYนผูVกําหนดหรือเลือกท่ีจะแสดงออกมา โดยมีสิ่งเรVาภายในตัวผูVเรียนเปYนตัวกระตุVน 
สWวนใหญWจะเปYนพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในชีวิตประจําวัน เชWน กิน นอน พูด เดิน ทํางาน ขับรถ 
ฯลฯ สิ่งสําคัญท่ีทําใหVคนเราแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ คือ การเสริมแรง (Reinforcement) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวทางการวิจัย เร่ือง ผลการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการท่ีมีตWอของ
พฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัย 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวทางการวิจัย เร่ือง ผลการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการท่ีมีตWอของ
พฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขVอมูล 
การทดลองคร้ังน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา 2562 เปYนเวลา 8 

สัปดาหC สัปดาหCละ 4 วัน วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ทําการทดลองในชWวงเวลา 10.00  – 10.45 
น. รวมระยะเวลาทดลองท้ังสิ้น 32 คร้ัง ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ขอความรWวมมือกับผูVบริหารในการทําวิจัย 
1.2 สรVางความคุVนเคยกับเด็กกลุWมตัวอยWางและเก็บขVอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมดVาน

สังคม โดยการสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมชWวงการจัดประสบการณCแบบโครงการ กับ
เด็กกลุWมตัวอยWางจํานวน 30 คน เปYนระยะเวลา 4 วัน ในวันจันทรC-พฤหัสบดี กWอนการทดลองสัปดาหC
ท่ี 1 เปYนเวลา 45 นาที โดยใชVแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคม ท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน บนทึก
การสังเกตโดยผูVวิจัยและผูVชWวยผูVวิจัย โดยมีผูVสังเกตรวมท้ังสิ้น จํานวน 2 คน และนําผลท่ีไดVมาหา
คWาเฉลี่ย 

1.3 ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณCแบบโครงการกับกลุWม
ตัวอยWาง เปYนเวลา 8 สัปดาหC ๆ ละ 4 วัน ไดVแกW วันจันทรC-พฤหัสบดี วันละ 45 นาที โดยใชVแบบ
สังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน โดยมีผูVสังเกตรวมท้ังสิ้น  จํานวน 2 คน  

1.4 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูVวิจัยใชVแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมกับกลุWม
ตัวอยWางจํานวน 1 กลุWม เพ่ือเก็บขVอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมดVานสังคม และจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณCแบบโครงการชWวงกิจกรรมเสริมประสบการณCและกิจกรรมเสรีเปYนเวลา 8 สัปดาหC 
สัปดาหCละ 4 วัน คือ วันจันทรC-พฤหัสบดี วันละ 45 นาที  ในชWวงเวลา 10.00  – 10.30 น. ซึ่งในแตW
ละคร้ังท่ีจัดประสบการณCผูVวิจัยและผูVชWวยผูVวิจัย 1 คน รวมผูVสังเกตจํานวน 2 คน ทําการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมเด็กท่ีเปYนกลุWมตัวอยWางลงในแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคม โดย
วิธีการแบWงกลุWมเด็กออกเปYน 3 กลุWม และ ทําการสังเกตพฤติกรรมดVานสังคมกลุWมละ 15 นาที วนจน
ครบกลุWมละ 2 รอบ แลVวนําคะแนนท่ีไดVมาหาคWาเฉลี่ย แตWละสัปดาหCจนครบ 8 สัปดาหC  นําคะแนนท่ี
ไดVมาวิเคราะหCขVอมูล โดยใชVวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตWอไป 

 

การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบ

โครงการ 

พฤติกรรมทางดVานสังคมของเด็กปฐมวัย 

การชWวยเหลือ   

การยอมรับ  

การแบWงปpน 
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 2.การวิเคราะหCขVอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปYนการเก็บรวมรวมขVอมูลแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคม
ซึ่งมีหลักการดําเนินการ ดังน้ี 
 2.1 หาพ้ืนฐานของพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและกWอนการ
ทดลอง และขณะทดลองโดยนําขVอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย คWามัธยฐาน คWาฐานนิยม คWาคะแนนตํ่าสุด 
และคWาคะแนนสูงสุด 
 2.2 วิเคราะหCเปรียบเทียบความแตกตWางโดยรวม โดยใชVสูตร Friedman Test  
 2.3 วิเคราะหCเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวWางสัปดาหCโดยใชVสูตร Wilcoxon Signed 
Ranks Test 
 2.4 การบันทึกแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมถVาในชWวงเวลาท่ีทําการ
สังเกตเกิดพฤติกรรมดVานสังคม และชWองระดับพฤติกรรมตรงกับพฤติกรรมดVานสังคมขVอใดใหVทํา
เคร่ืองหมาย /  ลงในชWองน้ัน 
 2.5 การบันทึกคะแนน ในการใหVคะแนนแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคม
เปYน 3, 2 , 1 และ 0 และวิเคราะหCตามเกณฑCการแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมดVานสังคม
ดังน้ี 
 3. การวิเคราะหCขVอมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 การหาสถิติพ้ืนฐานของพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัย ช้ัน
อนุบาลปZท่ี 3 อายุระหวWาง 5-6 ปZ ในแตWละสัปดาหCโดยนําขVอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบน
มาตรฐานเปรียบเทียบพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมท่ีไดVรับการจัดประสบการณCแบบโครงการ
ในระหวWางสัปดาหC   
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปวWา เด็กปฐมวัยหลังจากไดVรับการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการมี
พฤติกรรมดVานสังคมโดยรวมและรายดVาน ไดVแกW การชWวยเหลือ  การยอมรับ และการแบWงปpน สูงข้ึน
กวWากWอนการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ี        
 ผลการวิเคราะหCคะแนนพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCการ
เรียนรูVแบบโครงการ พฤติกรรมดVานสังคมท้ัง 3 พฤติกรรม คือ การชWวยเหลือ การยอมรับ และการ
แบWงปpนของเด็กปฐมวัย โดยแบWงออกเปYน 3 ระยะ ดังน้ี 
 กWอนการทดลอง  ไดVรับการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูW
ระหวWาง 1.45 ถึง 1.58 ซึ่งอยูWในระดับไมWเหมาะสมทุกพฤติกรรม และคWาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมดVานสังคม ท้ัง 3 พฤติกรรม มีคWาอยูWระหวWาง 0.67 ถึง 0.98   

ระหวWางการทดลอง การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการท้ัง 3 ดVาน พบวWา มีคะแนน
เฉลี่ยอยูWระหวWาง  3.66 ถึง 5.09 ซึ่งอยูWในระดับคWอนขVางเหมาะสมทุกพฤติกรรม และคWาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมดVานสังคม ท้ัง 3 พฤติกรรม มีคWาอยูWระหวWาง 0.42 ถึง 0.59    
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หลังการทดลอง การจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการท้ัง 3 พฤติกรรม พบวWา มี
คะแนนเฉลี่ยอยูWระหวWาง  6.28 ถึง 8.00 ซึ่งอยูWในระดับเหมาะสมทุกพฤติกรรม และคWาความเบ่ียงเบน
มาตรฐานของพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคม ท้ัง 3 พฤติกรรม มีคWาอยูWระหวWาง 0.97 ถึง 1.20 ซึ่ง
ไดVมาจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณC
การเรียนรูVแบบโครงการ กWอนการทดลอง ระหวWางการทดลองและหลังการทดลอง 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัด
ประสบการณCแบบโครงการ ระหวWางการจัดประสบการณCแบบโครงการ ซึ่งแบWงออกเปYน 3 ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 เร่ิมตVนโครงการ ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงการ ระยะท่ี 3 ทบทวนและสรุป ซึ่งมีรูปแบบการจัด
ประสบการณCท่ีเนVนใหVเด็กไดVเกิดการเรียนรูVจากประสบการณCจริงดVวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตWางๆ 
ไดVคVนพบขVอมูลความรูVดVวยตนเองจากแหลWงขVอมูลท่ีหลากหลายรWวมกับเพ่ือนและครู โดยคํานึงถึงความ
สนใจและความตVองการของเด็ก เด็กไดVมีโอกาสใชVและฝvกฝนทักษะตWาง ๆ ในการเรียนรูV ดังท่ีดิวอ้ี 
(เยาวพา เดชะคุปตC. 2542 : 79 ; อVางอิงจาก Dewey. N.d.) กลWาวไวVวWา เด็กเรียนรูVไดVดีจากการ
กระทํา   (Learning by doing ) และเรียนรูVจากประสบการณCตรงดVวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดVวย
ตนเอง กลWาวคือ ไดVสังเกต คVนควVา ทดลอง กระทําสิ่งตWางๆ ดVวยตนเอง รWวมคิดแกVปpญญาและทํา
กิจกรรมรWวมกับเพ่ือน ซึ่งสอดคลVองกับ มาสโลวC กลWาววWา คนทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะไดVรับ
ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจในตนเอง และตVองการไดVรับการยอมรับนับถือจากคนอ่ืนในความสําเร็จ
ของตนเอง ถVาความสําเร็จดังกลWาวไดVรับการตอบสนองอยWางเพียงพอก็จะทําใหVบุคคลมีความเช่ือม่ันใน
ตนเองรูVสึกวWาตนเองมีคุณคWามีความสามารถและมีประโยชนCตWอสังคมและถVาความตVองการดังกลWาว
ไดVรับการตอบ สนองไมWเพียงพอหรือถูกกขัดขวาง ก็จะทําใหVบุคคลน้ันรูVสึกวWาตนเองดVอยคWา และเสีย
ความภาคภูมิใจในตนเองไป  
 ผลการวิจัยพบวWา ภายหลังการจัดประสบการณCแบบโครงการ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
พฤติกรรมดVานสังคมสูงข้ึน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เกือบทุกชWวงเวลาของการ
เปรียบเทียบ  เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมดVานสังคมเม่ือเปรียบเทียบกับกWอนไดVรับการจัดประสบการณC
แบบโครงการท้ังโดยรวมและจําแนกตามรายดVานพฤติกรรม ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีผูVวิจัยพบวWากิจกรรม
และลําดับข้ันตอนในการเรียนรูVท้ัง 3 ระยะ ของการจัดประสบการณCแบบโครงการ สามารถสWงเสริม
และพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัย มีคWาคะแนนเฉลี่ยโดยรWวมสูงข้ึนทุกๆ ชWวงสัปดาหCจน
สิ้นสุดการทดลองดังจะเห็นไดVจากการจัดประสบการณCแบบโครงการในระยะตWาง ๆ ดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 ระยะสรVางความสนใจและเร่ิมตVนโครงการ (จํานวน 8 วัน) 
 คุณครูเร่ิมตVนจากการสนทนากับเด็กในขณะท่ีเดินสํารวจบริเวณสนามหนVาอาคารเรียนและ
กระตุVนใหVเด็ก ๆ แสดงความคิดเห็น ระหวWางทางคุณครูสังเกตความสนใจของเด็ก เก่ียวกับเร่ืองการหา
หัวเร่ืองเด็ก ๆ แตWละคน  เด็ก ๆ มีความกระตือรือรVนและใหVความรWวมมือในการทํากิจกรรม มีการ
เสนอหัวเร่ืองท่ีหลากหลาย มีการถกเถียงเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงประสบการณCความคิดเห็นรวมถึงมีการ
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จูงใจใหVเพ่ือน ๆ เลือกหัวเร่ืองเดียวกับตนเอง เด็กปฐมวัยและนําประเด็นคําถามท่ีตนเองสนใจถาม
เพ่ือน และมาเปYนสWวนหน่ึงในการเสนอหัวเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซึ่งตรงกับ วรนาท รักสกุลไทย (2551 : 
26) ท่ีกลWาววWาการจัดประสบการณCแบบโครงการ เปYนการเรียนการสอนท่ีเนVนใหVเด็กเรียนรูVอยWาง
ละเอียดลึกซึ้งในเร่ืองใกลVตัวและเปYนเร่ืองท่ีนWาสนใจสําหรับเด็ก การเรียนรูVแบบน้ีเปYนการบูรณาการใหV
เด็กใชVทักษะตWาง ๆ ท่ีมีอยWางเหมาะสมและเรียนรูVเพ่ิมเติม เด็กจะสนุกสนานกับการเรียนรูVและ
ความสําเร็จในการทํางาน เขVาใจและจดจําเร่ืองเรียนรูVไปไดVนาน เด็กเรียนรูVท่ีจะต้ังคําถามเพ่ือน
แสดงออกถึงความสงสัยของตนและเรียนรูVวWาคําตอบของคําถามหรือขVอสงสัยเหลWาน้ัน เขาสามารถหา
ไดVจากแหลWงเรียนรูVหลายแหลWง เด็ก ๆ สามารถสืบคVน สํารวจไดVเองโดยไมWตVองถามหรือหวังวWาครูจะ
เปYนผูVใหVคําตอบไดVในทุกเร่ือง ครูจะเปYนผูVช้ีแนะ และเปYนท่ีปรึกษาในการทําโครงการ คุณครูดําเนิน
กิจกรรมโดยแบWงกลุWมนักเรียนออกเปYน 3 กลุWมสี เพ่ือเอ้ือใหVนักเรียนเกิดพฤติกรรมทางสังคมดVานการ
ชWวยเหลือ การแบWงปpนและการยอมรับ โดยจัดใหVผูVเรียนทํากิจกรรมเปYนกลุWมๆละ 10 คน จะชWวยใหV
นักเรียนมีความกระตือรือรVน ภูมิใจในตนเองตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและเพ่ืองWายตWอ
การจัดกิจกรรมและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของคุณครู ผูVวิจัยเนVนใหVเด็กปฏิบัติกิจกรรมรWวมกันเปYน
กลุWมๆ ละ 10 คน ซึ่งสอดคลVองกับ โรเจอรC (เยาวพา  เดชะคุปตC. 2536 : 36, 105 ; อVางอิงจาก 
Rogers. Nd.) กลWาวเนVนวWาการเรียนรูVท่ีดีท่ีสุดจะเกิดจากการท่ีบุคคลต้ังแตW 2 คน ข้ึนไป มารวมกลุWม
พบปะกันอยWางตรงไปตรงมา (Encounter Group) น่ันคือการจัด กิจกรรมกลุWมยWอยเด็กจะมีโอกาส
พัฒนาทักษะท่ีสําคัญบางประการ ไดVแกW การฟpง การพูด การแกVปpญหา   การตัดสินใจอยWางมีเหตุผล 
การเปYนผูVนําผูVตาม การทําตามกฎเกณฑC การทําตามขVอตกลงท่ีกลุWมเลือก  เด็กจะรูVสึกเปYนสWวนหน่ึง
ของกลุWม และเกิดความรูVสึกรับผิดชอบรWวมกัน ซึ่งเด็กแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมกลุWมโดยการ
สนทนา ซักถาม ปรึกษาหารือกันถึงหนVาท่ี และกิจกรรมภายในกลุWมท่ีตVองทํารWวมกัน ชWวยกันคิด 
ยอมรับการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ชWวยเหลือ แบWงปpน แนะนําเพ่ือนในการ
ทํากิจกรรม แสดงความเปYนผูVนําและผูVตามท่ีดี ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแกVปpญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในกลุWมไดV ทําใหVเด็กปฐมวัยมีสWวนสWงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคม  
 เด็กมีการสนทนาในกลุWมยWอยเพ่ือเสนอหัวเร่ืองของแตWละกลุWม โดยมี 3 หัวเร่ืองดังน้ี เร่ือง
กลVวย เร่ืองแอปเป��ล และเร่ืองนก จากน้ันจึงเลือกหัวเร่ืองท่ีจะเรียนรูVรWวมกันท้ังหVองคือ เร่ือง “กลVวย” 
เม่ือทําการเสนอเพ่ือน ๆ ทุกคนจึงเห็นดVวย มีบางคร้ังท่ีเด็ก ๆ เงียบเฉยแตWพอคุณครูเขVาไปกระตุVนเพ่ือ
การสนทนาของเด็ก ๆ ก็มีการเสนอความคิดกันในกลุWม คุณครูจึงใชVคําถามโยงใยไปถึงการเรียนรูVเร่ือง 
“กลVวย” เด็กใหVความสําคัญกับกลVวย เน่ืองจากเด็กมีประสบการณCเดิมเก่ียวกับกลVวย เพราะเด็กชอบ
กินกลVวยและพบเห็นกลVวยประเภทตWาง ๆ อยูWเปYนประจํา ไมWวWาจะเปYนระหวWางทางท่ีเดินทางมา
โรงเรียน เด็กจึงนําประสบการณCเก่ียวกับกลVวยมาแลกเปลี่ยนประสบการณCกับเพ่ือนอยWางหลากหลาย 
แตWในระยะแรกเด็กบางคนยังไมWเขVาใจหลักการเก่ียวการเลWาประสบการณCเดิมของตนเอง โดยนํา
ประสบการณCของคนอ่ืนท่ีเก่ียวขVองกับตนเองมาเลWา แตWเม่ือทําความเขVาใจรWวมกันใหมW คุณครู
สังเกตเห็นวWาเด็กสWวนใหญWมีความสนใจและสนุกสนานกับการเลWาถึงประสบการณCเดิมของตนเองและมี
ความกระตือรือรVนในการต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ือง “กลVวย” สอดคลVองกับ ชม ภูมิภาค (2516:207) 
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การสอนแบบการใชVปpญหาเปYนศูนยCกลางน้ัน เปYนการกระตุVนปpญหาใหVเกิดข้ึนและตามดVวยการ
แกVปpญหา ซึ่งวิธีการยึดปpญหาเปYนศูนยCกลางน้ัน การสอนมักจะเร่ิมตVนดVวยการต้ังปpญหาใหVเด็กเกิด
ความรูVสึกวWาไมWมีคําตอบ ปpญหาน้ันตVองย่ัวยุใหVเด็กเกิดการคVนควVาศึกษาและตVองการแกVไขปpญหาน้ัน
จริงๆ แตWไมWควรหนักเกินไปจนกWอใหVเกิดความทVอแทVและละท้ิงปpญหาน้ัน จะตVองใหVเด็ก ๆ ไดVใชVความ
พยายาม ใชVพลังเพ่ือหาทางแกVปpญหา หาวิธีทางท่ีจะเอาชนะความยุWงยากตWางๆ เม่ือไดVปpญหาแลVวจน
เปYนท่ีพอใจของแลVว เด็ก ๆ จึงรWวมกันเสนอแผนการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ “กลVวย” เพ่ือครอบคลุม
การหาคําตอบ 
 ระยะท่ี 2 ระยะพัฒนาโครงการ  (จํานวน 18 วัน) 
 เด็กไดVเรียนรูVและมีการแลกเปลี่ยนขVอมูลใหมWเก่ียวกับโครงการ “กลVวย” ระหวWางเพ่ือนเด็ก
ปฐมวัย โดยรWวมกันแสดงความคิดเห็น มีการดูแลชWวยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนเม่ือเพ่ือนผิด
ขVอตกลงในการเรียนรูVหรือเม่ือมีการทํางานรWวมกันและเลWนเปYนกลุWม โดยเปYนการสรVางโอกาสของการ
แบWงปpนสิ่งของหรือความคิดทําใหVเด็กมีปฏิสัมพันธCทางสังคมพัฒนาข้ึนเปYนลําดับ สอดคลVองกับ 
ลักขณา สริวัฒนC (2539 : 168) ท่ีกลWาววWานักเรียนท่ีอยูWรWวมกลุWมกันจะไดVศึกษาถึงบทบาทของแตWละ
คน ทําใหVเรียนรูVการทํางานเปYนหมูWคณะ รูVจักชWวยเหลือซึ่งกันและกันสWงเสริมใหVเกิดการแขWงขันในทางท่ี
ดี ชWวยใหVรูVจักการผWอนปรนไมWเอารัดเอาเปรียบกัน ทําใหVพัฒนาการทางสังคมของเด็กดีย่ิงข้ึน  การ
เรียนรูVมิใชWแตWเพียงเรียนรูVในหVองเรียน โดยสังเกตไดVจากการท่ีเด็กไดVกลับไปสนทนาเลWาเร่ืองราวท่ีไดV
เรียนรูVท่ีโรงเรียนใหVผูVปกครองทราบและผูVปกครองสะทVอนกลับมาท่ีโรงเรียนโดยการซักถามความ
คืบหนVาในการเรียนรูVเร่ืองโครงการ “กลVวย” และเสนอความชWวยเหลือเก่ียวกับสื่ออุปกรณCหรือการใหV
ความรWวมมือในดVานตWาง ๆ  เด็กบางคนสนใจหาขVอมูลความรูVเพ่ิมเติมจากการดูโทรทัศนC การดูรูปจาก
หนังสือหรือนิตยสารเก่ียวกับ “กลVวย” แผWนพับตWางๆ ฯลฯ แลVวนํามาเลWาใหVเพ่ือนและคุณครูฟpง 
คุณครูกระตุVนความสนใจของเด็กโดยการใหVเด็กๆ ต้ังคําถามจากขVอมูลท่ีเด็กนํามาเสนอในขณะน้ันเพ่ือ
คVนหาคําตอบจากน้ันครูมีสWวนกระตุVนใหVเด็กชWวยกันคิดวWาจะหาคําตอบเพ่ิมเติมไดVจากไหน ซึ่งเด็กสWวน
ใหญWบอกวWาใหVไปถามครูทWานอ่ืนในโรงเรียนหรือการทัศนศึกษานอกโรงเรียน จึงทําใหVการไปสอบถาม
เพ่ือหาคําตอบจากคุณครูหVองขVางเคียง สังเกตดูเด็ก ๆ มีความกระตือรือรVนชWวยเหลือโดยการใหV
คําแนะนําซึ่งกันและกัน 
 ในการเลือกประเด็นคําถามและนําคําถามเพ่ือไปถามแลVวนําคําตอบท่ีไดVมาเลWาใหVเพ่ือนฟpง
กลุWมอ่ืนฟpง เปYนการแบWงปpนประสบการณCใหVกับเพ่ือนกลุWมอ่ืน นอกจากน้ีเด็กยังไดVเรียนรูVและเพ่ิมพูน
ประสบการณC โดยครูเปYนผูVจัดเตรียมกิจกรรมท่ีสอดคลVองและเหมาะสมกับความสนใจและพัฒนาการ
ซึ่งไดVบูรณาการทักษะการเรียนรูVตWางๆ มาใหVเด็กไดVปฏิบัติและฝvกฝนผWานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชWน 
การประดิษฐC การทWองคําคลVองจอง การแตWงนิทาน การทัศนศึกษา  การเลWนบทบาทสมมติ เปYนตVน  
ซึ่งสอดคลVองกับ ฉวีวรรณ กินาวงศC (2533 :118) สําหรับการประกอบอาหารเก่ียวกับกลVวยน้ัน เด็ก
ปฐมวัยท่ัว ๆ ไป สนใจและชอบการปรุงอาหารกันมาก ในบางคราวก็อาจเลWนบทบาทสมมุติ โดยการ
จัดใหVมีกิจกรรมตWางๆ เชWน เลWนขายของ เด็กบางคนเลWนตามท่ีตนไดVดูมาจากโทรทัศนCหรือภาพยนตรC 
สมมติตัวเองในบทบาทตWาง ๆ โดยเฉพาะขณะเลWนหรือทํากิจกรรม ไดVมีเรียนรูVโดยการเลียนแบบเพ่ือน 
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และในขณะเดียวกันก็มีการยอมรับไมWแสดงพฤติกรรมการแบWงแยกกลับถVอยทีถVอยอาศัยซึ่งกันและกัน
จนใหVกWอเกิดพฤติกรรมการชWวยเหลือเพ่ือนในการทํากิจกรรมตWาง ๆ รWวมกันเพ่ือใหVกิจกรรมประสบ
ความสําเร็จ  
 ขณะท่ีเด็ก ๆ เรียนรูVผWานกิจกรรมน้ัน เด็กไดVมีการสรVางขVอตกลงทางสังคมรWวมกันระหวWาง   
เด็ก ๆ และคุณครูถึงการปฏิบัติตนอยWางไรเพ่ือใหVเปYนท่ียอมรับและมีความสุข เกิดสนุกในการเรียนรูV
เร่ือง “กลVวย” ซึ่งเปYนภาพท่ีนWาช่ืนชมในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็กทุกคน สWวนพัฒนาการ
ทางดVานอ่ืนมีการพัฒนาตามมาดVวยเชWนกันนอกเหนือจากพฤติกรรมดVานสังคม เชWน ดVานภาษา
โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตVนโครงการคุณครูหรือเพ่ือนถามคําถาม เด็กบางคนจะพูดทวนคําถามตามและ
เปลี่ยนความสนใจไปทําอยWางอ่ืนแทน แตWระยะสรุปโครงการนVองสามรถตอบคําถามเปYนประโยคสั้น ๆ 
ซึ่งเปYนสWวนหน่ึงท่ีทําใหVมีการยอมรับจากเพ่ือนมากข้ึน การดําเนินกิจกรรมโครงการในระยะท่ีสองครูมี
บทบาทสําคัญในการกระตุVนใหVเด็กเกิดกระบวนการคิด การวางแผนและการลงมือปฏิบัติจริงสืบคVน
ขVอมูล และสรVางเปYนประสบการณCความรูVความเขVาใจใหมWจากการทําโครงการครูใหVการชWวยเหลือ
แนะนําจัดเตรียมวัสดุสื่ออุปกรณCและแสวงหาแหลWงขVอมูลความรูVสําหรับการคVนหาคําตอบ เด็ก ๆ มี
การยอมรับการแสดงความคิดหรือการแสดงออกของเพ่ือนคนอ่ืน คุณครูจดบันทึกพัฒนาการของ
พฤติกรรมดVานสังคมขณะปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและไมWลืมท่ีจะกลWาวช่ืนชมหรือกระตุVนใหVเด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในความดีงามของตนเองและเกิดการเรียนรูVจากขVอมูลในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหVขVอมูล
ยVอนกลับในทางท่ีจะเปYนการพัฒนาและสWงเสริมทักษะในดVานสังคมของเด็ก ๆ 
 ระยะท่ี 3 ระยะสรุปและประเมินโครงการ (จํานวน 6 วัน) 
 เปYนระยะสรุปสุดทVายของการดําเนินการจัดประสบการณCแบบโครงการ โดยเด็กและคุณครู
รWวมกันอภิปรายถึงขVอมูลความรูVตWางๆ ท่ีไดVเรียนรูVจากการทํากิจกรรมของโครงการเร่ือง “กลVวย”  
ดังท่ี ชม ภูมิภาค (2516:225) กลWาววWา การเรียนความคิดรวบยอดน้ัน จําเปYนท่ีนักเรียนจะตVองมี
ความคิดอยWางนามธรรม พัฒนาการของเด็กจะเปYนเคร่ืองกําหนดระดับความคิดของเด็ก ในตอนแรกๆ 
น้ันความคิดของเด็กจะมุWงไปสูWสิ่งท่ีเปYนรูปธรรม ระยะตWอมาเด็กจึงจะเร่ิมคิดถึงสิ่งท่ีเปYนจริงและสิ่งท่ี
ควรจะเปYน ระยะของการคิดในรูปของรูปธรรมน้ันเรียกวWา Concrete Operation เปYนการเรียน
ความคิดรวบยอดโดยการจัดจําพวกสิ่งของและเหตุการณC ในข้ันน้ีจะจัดจําพวกสิ่งของโดยการอาศัย
การเช่ือมโยง ระยะตWอมาเปYนระยะการจัดกลุWมโดยการกระทําเปYนแบบแผน ซึ่งจะใชVการสรุปดVวยการ
ใชVหลักเหตุผล จากน้ัน เด็ก ๆ จะชWวยกันแสดงความคิดเห็นการวางแผนการจัดแสดงผลงาน รวมถึง
การเตรียมงาน และรWวมมือกันจัดแสดง นําเสนอผลงานจนเปYนผลสําเร็จหลังจากท่ีเด็ก ๆ ไดVลงมือทํา
กิจกรรมตWาง ๆ ของโรงเรียนในระยะดําเนินการในข้ันท่ี 2 ของโครงการ ซึ่งเปYนผลลัพธCที่ไดVจากเรียนรูV
รูปแบบของโครงการ คือ การคVนพบ และจัดกิจกรรมตWางรWวมกัน การสนทนา เพ่ือคVนหาคําตอบของ
แตWละขVอมูลคําถามท่ีเด็กสนใจแลVว เม่ือคุณครูสังเกตเห็นวWาเด็ก ๆ เร่ิมหมดความสนใจในหัวเร่ือง 
“กลVวย” ครูจึงชักชวนเด็ก ๆ ใหVรWวมกันสรุปถึงการเรียนรูVรWวมกัน โดยอภิปรายถึงขVอมูลความรูVตWาง ๆ 
ของเด็กท่ีไดVเรียนรูVจากการทํากิจกรรมของโครงการ นํามาแลกเปลี่ยนแบWงปpนสิ่งท่ีตนเรียนรูVกับเพ่ือน
คนอ่ืน  
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 จากน้ันครูเชิญชวนเด็ก ๆ ใหVรWวมกันวางแผนท่ีจะแสดงนิทรรศการโดยนําผลงานท่ีเด็กทํา
โครงการมาแสดง เด็กแตWละกลุWมแบWงหนVาท่ีความรับผิดชอบในการจัดตกแตWงสถานท่ี การนําเสนอ 
การวางตัวนักแสดงบทบาทสมมติและจัดแสดงผลงาน โดยเด็ก ๆ มีสWวนรWวมการจัดกิจกรรมและ
สามารถชWวยกันเลWาเร่ืองการทําโครงการใหVผูVอ่ืนฟpง มีการแสดงบทบาทตามนิทานท่ีเด็ก ๆ ชWวยกันแตWง
ข้ึน โดยจัดแสดงสิ่งท่ีเปYนจุดเดWนใหVเพ่ือนในช้ันเรียนอ่ืน ครู พWอแมW ผูVปกครอง และผูVบริหารไดVเห็นถึง
ศักยภาพ ใหVเพ่ือนและนVอง ๆ ท่ีสนใจรวมท้ังผูVปกครองเขVาชมเพ่ือแสดงความช่ืนชมตWอผลการเรียนรูV
ของเด็ก ๆ และแลกเปลี่ยนใหVขVอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับแกVไขโครงการคร้ังตWอไป สุดทVายครูนํา
ความคิด ทบทวนและประเมินโครงการท้ังหมด นําไปสูWการสรุปโครงการ และอาจนําไปสูWหัวเร่ืองใหมW
ของโครงการตWอไป ซึ่งการจัดประสบการณCแบบโครงการเปYนจุดเร่ิมตVนใหVเด็กไดVแสดงออกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุWมโดยการสนทนา ซักถาม ปรึกษาหารือกันถึงหนVาท่ี และกิจกรรมภายในกลุWมท่ีตVอง
ทํารWวมกัน ชWวยกันคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ชWวยเหลือ แบWงปpน แนะนํา
เพ่ือนในการทํากิจกรรม แสดงความเปYนผูVนําและผูVตามท่ีดี ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
แกVปpญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุWมไดV ทําใหVเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคมสูงข้ึนเปYนระยะๆ 
ซึ่งสอดคลVองกับ ธิดา พิทักษCสินสุข  (2550 : 167) การเรียนรูVท่ีดีน้ันจะตVองใหVเด็ก ๆ ไดVบูรณาการ
และตWอยอดจากสิ่งท่ีเรียนรูVสูWการปฏิบัติ เด็กจะตVองไดVเห็นถึงประโยชนCและคุณคWาของสิ่งท่ีเรียนรูVและ
เห็นวWาความรูVน้ันไมWไดVแยกสWวนแตWมีความเก่ียวขVองเช่ือมโยงกัน 
 จากผลการวิจัย เด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCแบบโครงการ มีการพัฒนาพฤติกรรม
ความดVานสังคมจําแนกตามรายดVาน ไดVแกW ดVานการชWวยเหลือ  ดVานการยอมรับ ดVานการแบWงปpน 
สูงข้ึนกวWากWอนไดVรับการจัดประสบการณC กลWาวคือ 
       การชWวยเหลือในแผนการจัดประสบการณCแบบโครงการในแตWละสัปดาหCจะมีกิจกรรมการจัด
ประสบการณCแบบโครงการอยWางหลากหลาย ซึ่งเด็กปฐมวัยแตWละคนมีความสามารถในการรWวมทํา
กิจกรรมท่ีแตกตWางกัน จึงทําใหVเด็กท้ังสองประเภท ไดVเรียนรูVและมีปฏิสัมพันธCกับเพ่ือนตลอดจนบุคคล
อ่ืนแบบถVอยถีถVอยอาศัยซึ่งกันและกัน จนใหVกWอเกิดพฤติกรรมการชWวยเหลือ ท่ีเปYนไปตามธรรมชาติ
ของเด็ก ๆ เพ่ือใหVกิจกรรมท่ีปฏิบัติรWวมกันประสบผลความสําเร็จ 
       การยอมรับ ในขณะท่ีเด็กปฏิบัติกิจกรรมตามการจัดประสบการณCแบบโครงการภายในกลุWม 
ผูVวิจัยพบวWาเด็กไดVแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บอกความตVองการของตนเอง คิดริเร่ิมทํา
กิจกรรม ยอมรับฟpงความคิดเห็นของผูVอ่ืน ปฏิบัติตนดVวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ยกยWองความสามารถ
ของผูVอ่ืน ตลอดจนสามารถแนะนําผูVอ่ืนในการปฏิบัติกิจกรรมตWาง ๆ  มีการยอมรับ ทําใหVเด็กเกิดการ
รับรูVและเขVาใจความรูVสึกของผูVอ่ืนไดVสอดคลVองกับ นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 324) พัฒนาการดVาน
สังคมของเด็กวัย 5 ขวบ เร่ิมเห็นใจผูVอ่ืน มีมิตรไมตรี ชอบคุยโอVอวดในผลงานและความสามารถของ
ตน ชอบทํากิจกรรมงานโครงการ งานกลุWมยWอย สามารถเลWนตามลําพังไดVและรูVจักเลือกในการเลWน
รWวมกับผูVอ่ืน 
       การแบWงปpน ผูVวิจัยพบวWา เด็กปฐมวัยมีการทํากิจกรรมตWาง ๆ รWวมกันและตVองใชVวัสดุอุปกรณC
ท่ีเปYนสWวนรวม เด็ก ๆ มีการแบWงปpนอุปกรณC ซึ่งกันและกัน เชWน กาว กระดาษสี กรรไกร เปYนตVน 
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รวมถึงมีการใชVวัสดุอุปกรณCในการทํากิจกรรมอยWางประหยัด มีการแนะนําเม่ือเห็นเพ่ือนในกลุWมใชVวัสดุ
อยWางสิ้นเปลือง 
        จากผลการวิจัย พบวWา ในระยะเวลาของการจัดประสบการณCแบบโครงการ แตWละสัปดาหCมี
การจัดเตรียมกิจกรรมท่ีแตกตWางกัน  มีผลทําใหV เด็ก ๆ มีการพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคมในลักษณะท่ี
ไมWคงท่ี ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะเด็กยังยึดตนเองเปYนศูนยCกลาง ซึ่งตVองใชVเวลาและประสบการณCในการ
ปรับตัว แตWการปฏิบัติกิจกรรมแบบโครงการเปYนกลุWม ซึ่งในแตWละกลุWมเด็กจะตVองใชVเวลาในการเรียนรูV
ความคิด และความตVองการของสมาชิกในกลุWม ซึ่งแตกตWางไปจากความคิดและความตVองการของ
ตนเอง รับรูVถึงปpญหาท่ีเกิดข้ึนจาก การปฏิบัติกิจกรรมรWวมกัน และควรจะปฏิบัติกิจกรรมรWวมกับเพ่ือน
อยWางไรจึงจะราบร่ืนและสําเร็จตามท่ีวางแผนไวV ซึ่งสอดคลVองกับ พัชรี  ผลโยธิน (2540 : 60-61) 
กลWาววWา การใหVเวลา  ใหVโอกาสแกWเด็กไดVทํางานรWวมกันเปYนกลุWมยWอย อยWางคWอยเปYนคWอยไปและ
สมํ่าเสมอ ท้ังใหVกําลังใจหรือใหVความช่ืนชม และช้ีใหVเห็นประโยชนCของการรWวมมือกันแลVว ก็จะชWวย
พัฒนาเด็กใหVเกิดพฤติกรรมความรWวมมือไดV ถVาเด็กมีโอกาสไดVปฏิสัมพันธCกับเด็กอ่ืนหรือผูVใหญW เด็กจะ
ย่ิงมีโอกาสเรียนรูVความคิดเห็นของผูVอ่ืน รูVจักการแกVปpญหา เพ่ือนจะมีอิทธิพลตWอการพัฒนาเด็กดVาน
สังคม และสติปpญญาอยWางย่ิง แตWอยWางไรก็ตามเด็กปฐมวัยก็มีการพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคมท้ัง 3 
ดVาน ไดVแกW การชWวยเหลือ การยอมรับและการแบWงปpน เพ่ิมสูงข้ึนทุกพฤติกรรม แตWพฤติกรรมการ
แบWงปpนจะมีคWาเฉลี่ยตํ่ากวWาพฤติกรรมทางสังคมดVานอ่ืน เพราะพัฒนาการดVานสังคมของเด็กปฐมวัยใน
ชWวยวัย 5 - 6 ปZ ยังยึดตนเองเปYนศูนยCกลาง คWอนขVางหวงสิ่งของ หรือของเลWนท่ีตนเองครอบครอง โดย
จะแบWงใหVเฉพาะเพ่ือนท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือสนิทดVวยเทWาน้ัน แตWเม่ือเพ่ือนขอรVองหรือคุณครูแนะนําใหV
มีการแบWงใหVกับเพ่ือนบVาง ก็จะแบWงใหVแบบเสียมิไดV จึงตVองอาศัยเวลาและประสบการณCในการ
ปฏิสัมพันธCกับเพ่ือน ๆ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการแบWงปpนอยWางคWอยเปYนคWอยไปสอดคลVองกับ นิตยา 
ประพฤติกิจ (2539 : 52) ท่ีกลWาววWาการมีปฏิสัมพันธCกับผูVอ่ืนจะชWวยใหVเด็กไดVเรียนรูVทักษะทางสังคม 
ซึ่งเปYนเร่ืองท่ีละเอียดอWอนมาก เน่ืองจากทักษะสังคมบางอยWางเปYนเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวเด็กเอง บางเร่ือง
เก่ียวกับผูVอ่ืน ตามธรรมชาติของเด็กทุกคนตVองการเก่ียวขVองรูVจักกับเด็กอ่ืน ๆ  ดังน้ันชีวิตแรกเร่ิมของ
เด็กจึงเปYนชWวงท่ีสําคัญท่ีสุดในการฝvกฝนการอยูWรWวมกันในสังคม กลWาวโดยสรุปคือเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับ
การจัดประสบการณCแบบโครงการมีการพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคมสูงข้ึน เม่ือเทียบกับกWอนไดVรับการ
จัดประสบการณCแบบโครงการในแตWละสัปดาหC ดังน้ันผูVท่ีเก่ียวขVองกับการจัดการศึกษาปฐมวัยควร
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรมดVานสังคมท่ีควรสWงเสริมใหVเด็กไดVต้ังแตWในระดับปฐมวัย
เพราะพฤติกรรมดVานสังคมถือเปYนรากฐานสําคัญในสWงเสริมพัฒนาการดVานอ่ืน ๆ ท้ังยังเปYนพฤติกรรม
ท่ีกWอใหVเกิดการสรVางปฏิสัมพันธCระหวWางมนุษยC เปYนองคCประกอบสําคัญท่ีทําใหVมนุษยCประสบ
ความสําเร็จในการทํางานมีความกVาวหนVาในอาชีพและประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในอนาคต
ไดV 
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ข*อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดVานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดVรับการจัดประสบการณCการเรียนรูV
แบบโครงการในระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือดูความคงทนของพฤติกรรมดVานสังคมเพราะจากแนวโนVม
พฤติกรรมดVานสังคมในชWวงกWอนการจัดประสบการณC ระหวWางการจัดประสบการณCและหลังการจัด
ประสบการณCแบบโครงการมีการพัฒนาพฤติกรรมทางดVานสังคมเหมาะสมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการท่ีมีผลตWอพัฒนาการ
ทางดVานอ่ืน ๆ เชWน ความสามารถทางดVานภาษา ความคิดรวบยอด ความคิดสรVางสรรคC ความสามารถ
ในการแกVปpญหา การคลายการยึดตนเองเปYนศูนยCกลางกับเด็กปฐมวัย ในหVองเรียนรWวมเพ่ิมเติม 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณCการเรียนรูVแบบโครงการกับการ
จัดประสบ การณCแบบอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยท่ี เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนและนําไปประยุกตCใชVไดVเหมาะสม
ไดVตWอไป 
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บทคัดย�อ 

ปpจจุบันเทคโนโลยีสตารCทอัพไดVรับความนิยมอยWางมากในประเทศไทยจากขVอมูลท่ีไดVรับการ
เป�ดเผยในการรวบรวมจํานวนเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทยต้ังแตWปZ พ.ศ. 2555 ถึง 2560 
แสดงใหVเห็นถึงจํานวนผูVเขVามาทําธุรกิจเทคโนโลยีสตารCทอัพและนักลงทุนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน รวมถึงมี
การจัดกิจรรมเพ่ือแสดงผลงานทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพอยWางแพรWหลาย โดยเทคโนโลยีสตารCทอัพ
มีลักษณะ คือ เปYนการพัฒนานวัตกรรมท่ีอยูWในรูปแบบซอฟตCแวรC โดยทําการผลิตซอฟตCแวรCใน
ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีมีคWอนขVางจํากัด สําหรับซอฟตCแวรCท่ีพัฒนาข้ึนน้ันตVองสามารถทําใหVเปYน
ธุรกิจท่ีย่ังยืนและสามารถปรับขนาดของธุรกิจไดV   

สําหรับการศึกษาเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทยพบวWายังมีการศึกษาเร่ืองการของ
เทคโนโลยีสตารCทอัพในรูปแบบของงานวิจัยอยูWคWอนขVางนVอย ทางคณะผูVวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาถึงสถานการณCของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศ และระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCท
อัพ โดยจากการศึกษาสามารถระบุใหVเห็นถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพจากหลายภาคสWวน 
ท้ังในรูปแบบหนWวยงานภาครัฐท่ีใหVเงินทุนแกWสตารCทอัพเพ่ือพัฒนาสตารCทอัพใหVสามารถเติบโตไดVอยWาง
มีคุณภาพ และในรูปแบบหนWวยงานเอกชนท่ีจัดต้ังศูนยCบWมเพาะทางเทคโนโลยีเพ่ือเปYนศูนยCในการ
แนะนําแกWสตารCทอัพท่ีตVองการคําแนะนําจากผูVเช่ียวชาญ ซึ่งในการสนับสนุนในแตWละรูปแบบมี
วัตถุประสงคCในทิศทางเดียวกัน คือ เพ่ือบWมเพาะใหVสตารCทอัพสามารถเติบโตไดVอยWางมีคุณภาพ และ
สรVางประโยชนCในเชิงธุรกิจใหVแกWหนWวยงานท่ีทําการสนับสนุนและผูVใชVงานสตารCทอัพ  

 
คําสําคญั : เทคโนโลยีสตารCทอัพ ซอฟตCแวรCสตารCทอัพ ระบบนิเวศสตารCทอัพ  
 

Abstract 
 The present of the most popular technology in Thailand Based on the data 
disclosed in the collection of tech startups in Thailand between 2012-2017, the 
number of beginners and investors increased. As well as organizing activities to 
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display work on start-up technology widely. As well as organizing activities to display 
work on Tech Startup widely. With the term tech startups, we refer to those 
organizations focused on the creation of high-tech and innovative products, with 
little or no operating history, aiming to aggressively grow their business in highly 
scalable markets. Being a startup is usually a temporary state, where a maturing 
working history and market domain knowledge leads to the analysis of current 
working practices. 
 In the study of tech startup in Thailand, it is found that there are still studies 
on tech startup in the form of research. The researcher is interested in studying the 
situation of technology in the country, including assistance in technology and 
ecosystems. The study can identify the ecosystem of various parts in the form of 
government agencies that provide financial support to beginner startup and public 
organizations for technical support to beginner startup in ways that require expert 
advice. The objective is to develop startups to grow quality and opportunities 
business benefits for supporting agencies and start-up users. 
 
Keyword: Tech Startup, Software Startup, Startup Ecosystem  
 
บทนํา 
 ธุรกิจเทคสตารCทอัพ (Tech Startup) เปYนรูปแบบหน่ึงในธุรกิจท่ีเรียกวWา สตารCทอัพ 
(Startup) ซึ่งเปYนธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตของธุรกิจแบบกVาวกระโดดและสามารถขยายตัวไดVจากการ
คVนหาโมเดลทางธุรกิจใหมWๆ โดยเทคสตารCทอัพเปYนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตCใชVในการประกอบ
ธุรกิจเชWน การสรVางแอปพลิเคชัน การสรVางเว็บไซตCในการทําการธุรกิจ จึงทําใหVมีความเก่ียวขVองกับ
กระบวนการในการพัฒนาซอฟตCแวรC และปpจจุบันธุรกิจในรูปแบบเทคสตารCทอัพไดVรับความนิยมเปYน
อยWางมากในประเทศไทยโดยไดVมีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือเป�ดโอกาสใหVแกWผูVทําสตารCทอัพท้ังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการจัดกิจรรมเพ่ือแสดงผลงานทางดVานเทคสตารCทอัพอยWางแพรWหลาย
เชWน STARTUP THAILAND JOB FEST 2017 ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลท่ี
ตVองการพัฒนาประเทศไทยโดยการสรVางเศรษฐกิจท่ีใชVนวัตกรรม ทําใหVในชWวง 3-4 ปZท่ีผWานมา เกิด
การสนับสนุนงบประมาณในปริมาณมากเพ่ือพัฒนาสตารCทอัพจากภาครัฐ ผWานหนWวยงานท่ีเก่ียวขVอง
หลายกระทรวง เชWน  กระทรวงดิ จิ ทั ล เพ่ื อ เศรษฐกิจและสั งคม  กระทรวงวิทยาศาสตรC 
กระทรวงศึกษาธิการ ดVวยเหตุน้ีทําใหVกระแสสตารCทอัพไดVรับความสนใจเปYนอยWางมาก ท้ังในดVานความ
ตVองการ ในการประสบความสําเร็จในการเปYนสตารCทอัพ และการลงทุนใหVธุรกิจสตารCทอัพตWาง ๆ ของ
นักลงทุนท้ังไทยและตWางประเทศ ซึ่งจากการสํารวจต้ังแตWปZ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 เผยใหVเห็นวWา
จํานวนของบริษัทสตารCทอัพมีเพ่ิมมากข้ึน [1] อีกท้ังมีกลุWมนักลงทุนท่ีมีความพรVอมในการใหVการ
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สนับสนุนธุรกิจทางดVานน้ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจากการศึกษาถึงงานวิจัยทางดVานเทคสตารCทอัพใน
ตWางประเทศพบวWามีการศึกษาถึงเร่ืองเทคสตารCทอัพโดยตรงซึ่งเปYนการศึกษาเร่ืองของซอฟตCแวรC
สตารCทอัพ (Software Startup) แตWจากการศึกษางานวิจัยดVานเทคสตารCทอัพในประเทศไทยพบวWาไดV
มีผูVรวบรวมจํานวนบริษัทสตารCทอัพในประเทศไทยและการเจริญเติบโตของการระดมทุน  ขVอมูล
เก่ียวกับผูVกWอต้ังและบริษัทสตารCทอัพ [2] อยWางไรก็ตามในปpจจุบันยังไมWมีการศึกษาถึงสถานการณCของ
สตารCทอัพในประเทศไทยในแงWตWาง ๆ  คือ 1) ยังไมWมีการประเมินความสําเร็จของการสนับสนุน 2) 
ขาดการศึกษาถึงสถานการณCของสตารCทอัพในประทศไทยในแงWตWางๆ เชWน แหลWงเงินทุนท่ีใชV การจัดต้ัง
และโรงสรVางองคCกร แรงบันดาลใจ ความพรVอม เปYนตVน 3) ปpจจัยแหWงความสําเร็จและความลVมเหลว
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCซึ่ งเปYนปpจจัยหลักในการพัฒนาระบบอยWางมี
ประสิทธิภาพและลดตVนทุนเทคสตารCทอัพ นอกจากน้ีการพัฒนาเทคสตารCทอัพยังมีความทVาทายใน
หลายมิติ เชWน ผูVประกอบการเทคสตารCทอัพยังขาดความเขVาใจในการพัฒนาซอฟตCแวรC [3] รูปแบบ
การพัฒนาซอฟตCแวรCท่ีถูกคิดคVนเพ่ือธุรกิจสตารCทอัพยังไมWกWอใหVเกิดประโยชนCท่ีเปYนท่ีพอใจสําหรับ
ธุรกิจสตารCทอัพ [4][5] รวมถึงงานวิจัยทางดVานสตารCทอัพยังเปYนสิ่งจําเปYนท่ีจะสิ่งสนับสนุนสตารCทอัพ
เพ่ือใชVในการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความลVมเหลว[6] เน่ืองจากจากงานวิจัยท่ีผWานมาของตWางประเทศ
แสดงใหVเห็นถึงความลVมเหลวของสตารCทอัพวWาสตารCทอัพมักประสบความความลVมเหลวภายใน 2 ปZ 
[7]  
 ในงานวิจัยดVานซอฟตCแวรCสตารCทอัพในประเทศไทยยังไมWพบวWามีการกําหนดระบบนิเวศของ
เทคสตารCทอัพวWามีหนWวยงานใดบVางเปYนสWวนประกอบ ผูVวิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบระบบ
นิเวศของเทคสตารCทอัพ และประเภทของเทคสตารCทอัพท่ีมีอยูWในประเทศ โดยผลจากการศึกษาน้ีจะ
เปYนแนวทางแกWผูVท่ีมีสWวนเก่ียวขVองกับทางดVานสตารCทอัพเพ่ือใหVผูVประกอบการสามารถทําการจัดการ
สตารCทอัพใหVมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ัน ผลจากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชVเปYนขVอมูล
พ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยดVานอ่ืน ๆ ไมWวWาจะเปYนสWวนท่ีเก่ียวขVองกับเทคโนโลยี ดVานการดําเนินธุรกิจ 
การวางแผนเชิงนโยบายในการพัฒนาสตารCทอัพของหนWวยงานตWาง ๆ หรือการวางแผนการลงทุนของ
นักลงทุนจากภายในและตWางประเทศ การพัฒนาการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตรท่ีเก่ียวขVอง 
เปYนตVน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาขVอมูลเก่ียวกับสถานะของเทคสตารCทอัพในประเทศไทย  
2) เพ่ือศึกษาการนํากระบวนการทางดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCไปใชVในการพัฒนาผลิตภัณฑC

ของเทคสตารCทอัพ 
3) เพ่ือศึกษาจํานวนเทคสตารCทอัพในประเทศไทย 
4) เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคสตารCทอัพดVวยกระบวนการทางดVาน

วิศวกรรมซอฟตCแวรC 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีที่เก่ียวข*อง 

  1.1 ซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพ (Software Startup) 
  ซอฟตCแวรCสตารCทอัพไดVมีการกลWาวถึงคร้ังแรกในปZ ค.ศ.1994 โดย Camel ซึ่งไดVกลWาวไวV
วWา การทําซอฟตCแวรCสตารCทอัพเกิดจากกลุWมคนท่ีไดVรับความทVาทายจากการมีทรัพยากรจํากัด มี
ประสบการณCนVอยในการผลิตสินคVาหรือผลิตภัณฑCท่ีมุWงเนVนการพัฒนาทางดVานซอฟตCแวรC ผWาน
กระบวนการตWาง ๆ โดยไมWมีวิธีการพัฒนาซอฟตCแวรCท่ีแนWนอน [8] และตVองสามารถรับความผันผวน
ตามความตVองการของตลาดไดV และจากการศึกษามีการใหVคําจํากัดความเร่ืองซอฟตCแวรCสตารCทอัพ
ของ Michael และคณะซึ่งไดVกลWาวไวVวWา ซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYนบริษัทท่ีมีนวัตกรรมท่ีเปYนซอฟตCแวรC
ในระยะเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยWางจํากัด รวมถึงเปYนซอฟตCแวรCท่ีใชVในการคVนหาโมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ท่ีมีความย่ังยืนและสามารถปรับขนาดของซอฟตCแวรCไดV [9] ซึ่งจากการกลWาวถึง
ความหมายของซอฟตCแวรCสตารCทอัพพบวWา ยังไมWมีคําจํากัดความของคําวWาซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีเปYน
มาตรฐาน แตWสามารถสรุปจากการกลWาวถึงไดVวWา ซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYนการพัฒนาซอฟตCแวรCท่ีเปYน
นวัตกรรม ซอฟตCแวรCที่มีการเติบโตอยWางรวดเร็ว และมีความยืดหยุWนสูง  
 2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข*อง 
  ผูVวิจัยไดVศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขVองเพ่ือเปYนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งจากการศึกษา
ผูVวิจัยทําการแบWงกลุWมประเภทการศึกษาท่ีเก่ียวกับซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYน 4 กลุWม คือ กลุWมท่ี 1 
งานวิจัยเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพประสบความสําเร็จ กลุWมท่ี 2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ระยะการเจริญเติบโตของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ และกลุWมท่ี งานวิจัยเก่ียวกับบริษัทซอฟตCแวรCสตารCท
อัพท่ีใชVวิธีการปฏิบัติทางดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  2.1 งานวิจัยเก่ียวกับปRจจัยท่ีทําให*ซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพประสบความสําเร็จ 
  สําหรับบทความเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVซอฟตCแวรCสตารCทอัพประสบความสําเร็จ เชWน 
บทความของ Moon [10] ซึ่งเปYนการจัดอันดับของซอฟตCแวรCสตารCทอัพโดยทําการพิจารณา
ซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีมีการทํารายไดVสูงสุด 10 อันดับท่ีทํารายไดVจนเปYนสตารCทอัพท่ีเติบโตเปYนยูนิ
คอรCน คือ สามารถสรVางรายไดVมากกวWา 1,000 ลVานดอลลWาหCสหรัฐ ซึ่งจากการจัดอันดับพบวWา
ซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีทํารายไดVสูงสWวนใหญWเปYนซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีอยูWในประเทศตะวันตกถึง 7 
อันดับ และอยูWในประเทศเอเชีย 3 อันดับซึ่งอยูWในประเทศอิสราเอล จีน และเกาหลีใตV โดยซอฟตCแวรC
สตารCทอัพท่ีประสบความสําเร็จจนสามารถทํารVายไดVสูงถึง 1,000 ลVานดอลลWาหCสหรัฐมีปpจจัยท่ีทําใหV
ประสบความสําเร็จ คือ (1) การระดมเงินทุน (2) การติดตามผลของซอฟตCแวรCสตารCทอัพเปYนระยะ 
(3) โครงสรVางภายในของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ (4) วัฒนธรรมองคCกรของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ (5) 
โครงสรVางทางดVานกฎหมายและนโยบาย (6) พ้ืนฐานทางดVานเศรษฐกิจ และ (7) นโยบายของภาครัฐ
ในการสWงเสริมธุรกิจสตารCทอัพ 
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  2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับระยะการเจริญเติบโตของซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพ 
  สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวกับระยะการเจริญเติบโตของซอฟตCแวรCสตารCทอัพ เชWน งานวิจัย
ของ Giardio และคณะ [11] ทําการศึกษาเร่ืองความทVาทายของการทําซอฟตCแวรCสตารCทอัพระยะ
เร่ิมตVน โดยใชVวิธีการวิจัยแบบผสมผสานโดยใชVวิธีการสํารวจความคิดเห็นบริษัทซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ี
พ่ึงทําการเร่ิมตVนทําซอฟตCแวรCท้ังหมด 5,389 รายและการศึกษาดVวยกรณีศึกษาเชิงลึก (In-Depth 
Multiple-Case Study) โดยจากการศึกษาแสดงใหVเห็นถึงการเติบโตท่ีรวดเร็วของซอฟตCแวรCสตารCท
อัพและความไมWแนWนอนทางดVานเทคโนโลยี รวมถึงจากการศึกษาแสดงใหVเห็นวWาการเร่ิมทําซอฟตCแวรC
สตารCทอัพในข้ันตVนตVองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกตVองของซอฟตCแวรC 
  2.3 งานวิจัยเก่ียวกับบริษัทซอฟต�แวร�สตาร�ทอัพท่ีใช*วิธีการปฏิบัติทางด*านวิศวกรรม
ซอฟต�แวร� 
  สําหรับงานวิจัยเก่ียวกับบริษัทซอฟตCแวรCสตารCทอัพท่ีนําวิธีการปฏิบัติทางดVานวิศวกรรม
ซอฟตCแวรC  เชWน  งาน วิ จัยของ Yau และ Murphy [12] ซึ่ งไดV กลW าวถึ งการนํ า Test-Driven 
Development และการเขียนโปรแกรมแบบคูW (Pair Programming) ในการพัฒนาซอฟตCแวรCสตารCท
อัพสามารถชWวยเพ่ิมคุณภาพของซอฟตCแวรC แตWทําใหVตVองใชVคWาใชVจWายและเวลาเพ่ิมข้ึนซึ่งอาทําใหVเปYน
อุปสรรคตWอการพัฒนาซอฟตCแวรCท่ีเปYนนวัตกรรมใหมW และจากงานวิจัยของ Paternoster และคณะ
ซึ่งทําการศึกษางานวิจัยดVานสตารCทอัพดVวยวิธีการศึกษาทบทวนจากวรรณกรรมแบบเปYนระบบ 
(Systematic Literature Review) จากงานวิจัยจํานวน 1,057 งานวิจัย มีงานวิจัยท่ีมุWงเนVนการ
ทํางานดVานการพัฒนาซอฟตCแวรCเพียง 14 งานวิจัย โดยขVอปฏิบัติดVานวิศวกรรมซอฟตCแวรCท่ีผูVพัฒนา
ซอฟตCแวรCสตารCทอัพใชVคือ การพัฒนาซอฟตCแวรCแบบเอไจลCท่ีไดVรับการพิจารณาวWาเปYนกระบวนการท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับซอฟตCแวรCสตารCทอัพ [13] ซึ่งมีงานวิจัยท่ีแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน เชWน 
งานวิจัยของ Blank [14] Tingling [15] เปYนตVน และงานวิจัยของ Coleman [16] ไดVพบวWาการ
พัฒนาซอฟตCแวรCแบบ XP (Extreme Programming) เปYนรูปแบบการพัฒนาซอฟตCแวรCท่ีใชVมากท่ีสุด
ในซอฟตCแวรCสตารCทอัพ เน่ืองจากเปYนการลดขนาดของซอฟตCแวรCเพ่ือลดระยะเวลาในการนําเสนอ
ซอฟตCแวรCหรือผลิตภัณฑCออกสูWตลาด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการรวบรวมและศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขVองดVานสตารCทอัพซึ่งไดVทําการศึกษา ผูVวิจัยไดVใชV
เคร่ืองมือในงานวิจัย คือ วิธีการ Systematic Literature Review (SLR) ซึ่งเปYนวิธีการรวบรวม และ
ศึกษาขVอมูลอยWางมีระบบ โดยกระบวนการทํางานของ Systematic Literature Review มีวิธีการ
แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงวิธีการศึกษาวิจัยดVวยวิธีการ Systematic Literature Review 
 

ผลการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงระบบนิเวศของสตารCทอัพของประเทศไทย 
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 จากการศึกษาพบวWาปpจจุบันในประเทศไทยมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือชWวยผูVท่ีทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ ต้ังแตWเทคโนโลยีสตารCทอัพระยะไอเดียจนถึง
เทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีตVองการเงินลงทุนเพ่ือนําไปขยายธุรกิจ รวมถึงมีหนWวยงานตWาง ๆ ท่ีเขVามาชWวย
สนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพโดยมีสWวนท่ีเก่ียวขVองภายในระบบนิเวศแสดงดังภาพท่ี 2 โดยแตWละ
สWวนมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) ศูนยCบWมเพาะ Incubator Accelerator และ Co-working Space 
 1.1) Co-working Space 
 Co-working Space เปYนศูนยCรวมของเทคโนโลยีสตารCทอัพโดยเปYนสถานท่ีสําหรับการ
ทํางานของสตารCทอัพ ซึ่งนอกจาก Co-working Space จะเปYนศูนยCรวมตัวในการทํางานกันของกลุWม
คนทําเทคโนโลยีสตารCทอัพแลVวยังเปYนศูนยCรวมไวVใหVกลุWมคนทําเทคโนโลยีสตารCทอัพพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน เชWน สตารCทอัพท่ีไปทํางานท่ี Co-Working Space จะสามารถแลกเปลี่ยนความคิด
หรือขอความคิดเห็นโดยการใหVคนอ่ืนทดสอบ (Test) แอปพลิเคชันท่ีแตWละสตารCทอัพพัฒนาข้ึน 
รวมถึงเปYนแหลWงรวมในการพบหุVนสWวนใหมW ๆ ในการรวมกลุWมทําสตารCทอัพ อีกท้ังภายใน Co-
working Space มีการสนับสนุนสตารCทอัพในเร่ืองการใหVความรูVท้ังในรูปแบบท่ีตVองเสียคWาใชVจWายใน
การเขVาฟpงและไมWตVองเสียคWาใชVจWายในการเขVาฟpง 
 1.2) ศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator 
 เปYนศูนยCบWมเพาะสําหรับเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีพ่ึงเร่ิมตVนทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ โดย
ศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator มีวัตถุประสงคC คือ เพ่ือใหVคําปรึกษาและเช่ือมโยงธุรกิจใหVกับผูVท่ีทํา
เทคโนโลยีสตารCทอัพ เน่ืองจากเทคโนโลยีสตารCทอัพในชWวงเร่ิมตVนอาจจะยังไมWทราบปpญหาท่ีเกิดข้ึนใน
บริษัทของตนเองทางศูนยCบWมเพาะจึงตVองทําการประเมินศักยภาพของสตารCทอัพ เพ่ือวางแผนใหV
สตารCทอัพสามารถทําโมเดลธุรกิจออกมาใหVไดVโดยการนําปpญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษัทสตารCทอัพและ
ศักยภาพมาเปรียบเทียบกันแลVวพิจารณาสิ่งท่ีบริษัทสตารCทอัพตVองทําโดยกําหนดเปYนแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) เพ่ือใหVสตารCทอัพปฏิบัติในแตWละปZและการวางเป�าหมาย (Goal) ระยะยาวใน
ระยะเวลา 5 ปZ 
 ในประเทศไทยมีศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator ภายในมหาลัยแตWยังพบวWาไมWมีผูVเช่ียวชาญ
ท่ีชํานาญดVานความรูVเก่ียวกับเทคโนโลยีสตารCอัพท่ีทํางานแบบเต็มเวลา (Full Time) และอีกหน่ึงศูนยC
บWมเพาะคือ ศูนยCบWมเพาะของหนWวยงาน A001 ซึ่งเปYนศูนยCบWมเพาะท่ีมีการจัดต้ังข้ึนมาแลVวประมาณ 
15 ปZ ซึ่งสตารCทอัพท่ีเขVามาอยูWในโครงการจะไดVรับการวิเคราะหCธุรกิจจากผูVเช่ียวชาญถึงสถานการณC
ของแตWละสตารCทอัพ ซึ่งแตWละสตารCทอัพจะไดVรับการดูแลจากศูนยCบWมเพาะท่ีแตกตWางกันตามความ
ตVองการ แตWในปpจจุบันในประเทศไทยยังมีศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator ไมWเพียงพอตWอความตVองการ
และยังไมWมีศูนยCบWมเพาะแบบเต็มรูปแบบท่ีไดVรับการสนับสนุนจากภาครัฐเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
ใกลVเคียง เชWน ในประเทศมาเลเซียมีศูนยCบWมเพาะแบบ Incubator ช่ือ Magic ซึ่งเปYนหนWวยงานของ
รัฐบาลจะมีการเป�ดรับสตารCทอัพประมาณปZละ 100 ทีมเพ่ือใหVเขVารWวมในศูนยCบWมเพาะเปYนระยะเวลา 
6 เดือน เพ่ือมาเรียนตามหลักสูตรท่ีรัฐบาลกําหนด   
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  1.3) ศูนยCบWมเพาะแบบ Accelerator 
  เปYนศูนยCบWมเพาะท่ีทําการเรWงการเติบโตของสตารCทอัพใหVมีโอกาสในการเติบโตไดVรวดเร็ว
ข้ึน  บริษัทเทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการเปYนสตารCทอัพท่ีอยูWชWวงกําลังจะโต คือ เปYนสตารCท
อัพท่ีมีฐานลูกคVาเปYนของตัวเองอยูWแลVว โดย Accelerator มีหนVาท่ีเปYนเหมือนโรงเรียนในการสอนสิ่งท่ี
สตารCทอัพควรทราบท้ังในดVานของเทคโนโลยี การทําการตลาด และการนําเสนองาน โดยกลุWมบริษัทท่ี
จัดต้ัง Accelerator มีวัตถุประสงคC คือ เพ่ือหาสตารCทอัพท่ีมีความสามารถมาทํางานรWวมกับบริษัท
และสรVางนวัตกรรมใหVกับบริษัทแลVวบริษัทสามารถนําสิ่งท่ีสตารCทอัพทําข้ึนมาประยุกตCใชVกับภายใน
บริษัทไดV เชWน Accelerator ของบริษัท A002 โดย มีวัตถุประสงคCในการจัดต้ัง Accelerator เพ่ือหา
สตารCทอัพท่ีมีความสามารถมาทํางานรWวมกับบริษัทเพ่ือเพ่ิมนวัตกรรมใหมW (Innovation) ใหVกับบริษัท 
เน่ืองจากพนักงานภายในบริษัทมีการทํางานแบบเขVาตามเวลางาน (Routines) จึงไมWมีเวลาในการคิด
นวัตกรรมใหมWและไมWสามารถรวมกลุWมกันไดVเน่ืองจากมีภาระหนVาท่ีงานของแตWสWวน จึงมีความตVองการ
ในการหาสตารCทอัพท่ีสามารถทํานวัตกรรมใหมWใหVแกWบริษัทไดV ซึ่งสตารCทอัพท่ีเขVามาในโครงการ
อาจจะไมWใชWสตารCทอัพท่ีเก่ียวขVองกับงานของบริษัทโดยตรงแตWอาจเปYนสตารCทอัพท่ีมีสWวนเก่ียวขVองกับ
สิ่งท่ีบริษัทตVองทํา โดยสิ่งท่ีบริษัทไดVจากการสนับสนุนสตารCทอัพแบบ Accelerator คือ บริษัท
สามารถนําสิ่งท่ีสตารCทอัพทําข้ึนไปประยุกตCใชVกับบริษัทของตนเองไดV และอีกหน่ึงวัตถุประสงคCคือ 
เพ่ือเปYนการปรับตัวองคCกรใหVเขVากับยุคท่ีมีเทคโนโลยี เพราะถVาไมWเขVาไปสนับสนุนรายไดVธนาคาร
อาจจะสูญเสียรายไดVจากเทคโนโลยีบางสWวนไป 
 2) Funding Bodies เปYนสWวนของบริษัทท่ีทําการลงทุนท่ีไมWไดVจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยC 
  2.1) Venture Capital (VC) 
  เปYนกองทุนท่ีไมWไดVใชVเงินของบริษัทตนเองในการลงทุน แตWเปYนการใชVเงินจากการระดมทุน
จากนักลงทุนหลาย ๆ ราย แลVวนําเงินลงทุนท่ีไดVจากการระดมทุนไปลงทุนในสตารCทอัพโดยผูVที่ทําการ
ลงทุนตVองเปYนผูVท่ีพรVอมยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยผูVลงทุนมีวัตถุประสงคCในการลงทุนเพ่ือ
หวังผลกําไรแลVวนําเงินท่ีไดVไปคืนใหVแกWนักลงทุน เชWน นําเงินไปลงทุน 1 บาทเพ่ือใหVเงินท่ีลงทุนกับ
สตารCทอัพเพ่ือใหVสตารCทอัพเติบโตแลVวไดVเงินกลับคืนมาเปYนเงิน 10 บาท โดยสWวนใหญWนักลงทุนตVอง
ลงทุนเปYนเงินจํานวนหลายลVานบาทตWอ 1 นักลงทุน โดยหลังจากลงทุนนักลงทุนจะทําการติดตามผล
สตารCทอัพจากการวัดคWา Financial Return เพ่ือวัดวWาแตWละปZสตารCทอัพเติบโตข้ึนเทWาไหรW มีเงินท่ีไดV
กลับจากการลงทุนใหVนักลงทุนเทWาไหรW 
  2.2) Corporate Venture Capital (CVC) 
  เปYนบริษัทท่ีนําเงินจากบริษัทเองมาสนับสนุนสตารCทอัพโดยไมWไดVไปทําการรวบรวมเงินมา
จากนักลงทุนรายอ่ืนหรือเปYนกองทุนท่ีเป�ดรับเงินจากบุคคลภายนอก โดยเงินท่ีทางบริษัทลงทุนกับ
สตารCทอัพตWาง ๆ เปYนเงินของทางบริษัทเอง โดยมีวัตถุประสงคCในการลงทุนสตารCทอัพ คือ เพ่ือ
สนับสนุนสตารCทอัพท่ีมีความเก่ียวขVองกับสิ่งท่ีบริษัททําอยูWแลVวบริษัทสามารถนําสิ่งท่ีสตารCทอัพทํา
ข้ึนมาประยุกตCใชVภายในบริษัทไดV รวมถึงเปYนการลงทุนเพ่ือนําเอาเทคโนโลยีใหมW ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาชWวยใหV
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ธุรกิจเดิมของบริษัทดีข้ึน แตWสตารCทอัพท่ีเขVาโครงการกับบริษัทตVนสังกัดไมWจําเปYนตVองกลายเปYนบริษัท
ลูกของบริษัทท่ีทําการสนับสนุน ซึ่งสตารCทอัพท่ีไดVรับการสนับสนุนจากบริษัทสามารถนําสตารCทอัพ
ของตนเองไปนําเสนอใหVบริษัทอ่ืนใชVไดV ซึ่งบริษัทประเภท CVC จะทําการสนับสนุนสตารCทอัพท่ีอยูWใน
ระดับ Series A ข้ึนไปเน่ืองจากเปYนสตารCทอัพท่ีคWอนขVางมีความเสถียรแลVว เชWน  
  2.3) ICO 
  เปYนการระดมเงินทุนท่ีมีลักษณะเดียวกับ Crowdfunding โดยเปYนการซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราโดยการออกเปYนเหรียญ (Token) สําหรับไวVซื้อขายผWานทางออนไลนC โดยสตารCท
อัพท่ีตVองการเงินลงทุนจากนักลงทุนจะทําการเขียนอธิบายสิ่งท่ีสตารCทอัพจะทําไวVวWาบริษัทจะทํา
สตารCทอัพเก่ียวกับอะไร แลVวจึงต้ังขายเปYนราคาไวV ซึ่งหากมีนักลงทุนสนใจจะลงทุนนักลงทุนสามารถ
ซื้อผWานทางออนไลนCไดVโดยซื้อดVวยเหรียญ ซึ่ง ICO มีลักษณะคลVายกับการลงทุนแบบ Crowd 
funding แตWการลงทุนแบบ ICO มีความเฉพาะเจาะจงดVานการลงทุนมากกวWา Crowdfunding  

 2.4) Crowdfunding 
  การลงทุนแบบ Crowdfunding เปYนการนํานักลงทุนกับสตารCทอัพใหVมาเจอกัน เหมือนการ
พบปะเจอกันระหวWางนักลงทุนกับสตารCทอัพ หากนักลงทุนสนใจจะลงทุนในสตารCทอัพสามารถทํา
ขVอตกลงกันไดVวWาจะทําการลงทุนกันอยWางไร โดยบริษัทท่ีเปYนบริษัท Crowdfunding มีหนVาท่ีในการหา
สตารCทอัพท่ีตรงกับกลุWมเป�าหมายท่ีนักลงทุนตVองการมาใหVนักลงทุนเลือก ซึ่งการทํา Crowdfunding จะ
เกิดข้ึนเม่ือประเทศน้ัน ๆ มีสตารCทอัพเยอะมากจนนักลงทุนไมWสามารถหาสตารCทอัพเองทัน 
  2.5) Matching Fund 
  Matching Fund เปYนการลงทุนท่ีไดVรับการสนับสนุนเงินบางสWวนจากรัฐบาล คือ ถVา
สตารCทอัพตVองการเติบโตข้ึนรัฐบาลจะเขVามาสWวนชWวยในเร่ืองของเงินลงทุน 50% และสตารCทอัพ
สามารถซื้อหุVนจากรัฐบาลคืนไดVเม่ือสตารCทอัพตVองการ เชWน สตารCทอัพตVองการเติบโตข้ึนโดยตVองการ
เงินลงทุนจํานวน 10 ลVานดอลลารCสหรัฐ ตัวสตารCทอัพตVองหานักลงทุนเพ่ือใหVเขVามาลงทุนสตารCทอัพ
จํานวน 5 ลVานดอลลารCสหรัฐ สWวนอีก 5 ลVานดอลลารCสหรัฐ รัฐบาลจะชWวยลงทุนใหVและเม่ือสตารCทอัพ
มีความพรVอมจึงใหVสตารCทอัพซื้อคืนในภายในหลังซึ่งสามารถชWวยลดความเสี่ยงในการลงทุนของนัก
ลงทุนท่ีตVองลงทุนเงินท้ังหมดในสตารCทอัพ 
  2.6) Angel Investor 
  Angel Investor เปYนกลุWมนักลงทุนก่ึง Venture Capital ท่ีนําเงินสWวนตัวมาลงทุนใหVกับ
สตารCทอัพท่ีอยูWในข้ันไอเดีย โดยมีการตกลงเร่ืองผลตอบรับท่ี Angel Investor จะไดVกลับมา รวมถึงมี 
การกําหนดขVอตกลงรWวมกันระหวWางนักลงทุนและสตารCทอัพ ซึ่งสตารCทอัพตVองมีการผลบางอยWาง
กลับมาใหV Angel Investor ตามขVอตกลง ซึ่งอาจจะเปYนเงินหรือหุVนของสตารCทอัพ ซึ่งสตารCทอัพ
สามารถมาซื้อหุVนคืนไดVภายหลัง 
 3) Government 
  รัฐบาลมีสWวนชWวยในการสนับสนุนเทคโนโลยีสตารCทอัพโดยการลงทุนเปYนนักลงทุนผWาน
องคCกรในกํากับของรัฐบาล เชWน ธนาคารท่ีอยูWในกํากับของรัฐบาล และการสนับสนุนโดยการใหVเงิน
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ลงทุนสตารCทอัพผWานโครงการตWาง ๆ โดยโครงการของรัฐบาลมีการสนับสนุนสตารCทอัพต้ังแตWสตารCท
อัพในระยะไอเดียเพ่ือนํามาเขVาศูนยCบWมเพาะ จนถึงสตารCทอัพท่ีตVองการโตดVวยการสนับสนุนเงินดVาน
การทําการตลาด รวมถึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการสWงเสริมวิสาหกิจเร่ิมตVนแหWงชาติโดยมีปลัด
กระทรวงการคลังและมีคณะกรรมการจาก 16 กระทรวงโดยมีการวางแผนการสนับสนุนสตารCทอัพไวV
เปYนระยะเวลา 5 ปZ ซึ่งในแตWละปZมี คือ มีการเป�ดรับสมัครสตารCทอัพเพ่ือเขVารWวมโครงการท้ังหมด 
3,000 สตารCทอัพซึ่งเปYนสตารCทอัพระยะไอเดีย โดยมีเป�าหมาย คือ ตVองการนําสตารCทอัพท่ีอยูWในข้ัน
ไอเดียไปสนับสนุนจนสามารถเกิดเปYนธุรกิจไดVอยWางนVอย 300 ธุรกิจ (10%) และหากสตารCทอัพใดมี
ความตVองการในการทําการตลาดสามารถขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐไดV โดยรัฐบาลใหVเงินสนับสนุน 
75% ของโครงการหรือไมWเกิน 800,000 บาท ซึ่งในระยะ 1 ปZรัฐบาลสนับสนุนเงินเพ่ือใหVสตารCทอัพ
นําไปทําการตลาดปZละ 80 ราย โดยการใหVงบสนับสนุนสตารCทอัพท้ัง 80 รายน้ันจะมีการวบรวม
สตารCทอัพท่ีตVองการขอเงินสนับสนุนใหVแกWคณะกรรมการ เพ่ือใหVคณะกรรมการพิจารณาโดยการจัด
อันดับคะแนนเพ่ือทําพิจารณาสตารCทอัพวWาสตารCทอัพใดมีประสิทธิภาพในการนําเงินสนับสนุนท่ีไดVไป
ใชVประโยชนCไดVสูงสุด และอีกหน่ึงเป�าหมายของโครงการ คือ ตVองการใหVมีสตารCทอัพท่ีมีความโดดเดWน
จากโครงการจํานวน 16 สตารCทอัพหรือจํานวน 3% จาก 300 ธุรกิจ ซึ่งเปYนยอดเฉลี่ยของอัตราการ
รอดของผูVประกอบการจากตัวเลขท่ีทาง สวทช. กําหนดข้ึน จากการวางแผนการสนับสนุนสตารCทอัพ
ของรัฐบาลท่ีตVองการสนับสนุนสตารCทอัพต้ังแตWระยะไอเดียไปจนถึงสตารCทอัพท่ีตVองการโตสามารถ
แบWงโครงการไดVดังน้ี 
  3.1) โครงการ Startup Club 
      โครงการ Startup Club เปYนโครงการท่ีไดV รับความรWวมมือ (Partner) ในการระดม
ความคิดจาก ท่ีปรึกษากระทรวง ICT รองปลัดกระทรวงการคลัง อาจารยCในระดับมหาวิทยาลัย และ
กลุWมผูVทําสตารCทอัพในประเทศไทย ซึ่งจากการรWวมมือในการจัดโครงการสามารถสรุปปpญหาของการ
ทําสตารCทอัพในประเทศไทยไดVวWา การใหVความรูVภายในมหาวิทยาลัยสามารถสอนหลักสูตรพ้ืนฐานทาง
วิชาการไดV แตWยังขาดทักษะการประกอบวิชาชีพ จึงมีการรWวมกันออกแบบโปรแกรม Startup Club 
โดยการนําผูVท่ีมีประสบการณCจากการทําสตารCทอัพมาชWวยสอนในมหาวิทยาลัยผWานโครงการ Startup 
Club โดยกลุWมผูVเขVารWวมโครงการเปYนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
  3.2) โครงการ Selection 
  โครงการ Selection เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีมีไอเดียแตWยังมีโมเดล
ธุรกิจท่ีไมWชัดเจนและยังไมWมีกลุWมลูกคVาท่ีเปYนกลุWมหมายจริง แตWเปYนสตารCทอัพท่ีมีการเร่ิมตVนโดยการ
พัฒนาตัวตVนแบบ (Prototype) ของสตารCทอัพมากWอนแลVว โดยข้ันตอนในการสนับสนุนสตารCทอัพใน
โครงการ Selection จะทําการคัดเลือกสตารCทอัพเพ่ือเขVารWวมโครงการจํานวน 300 สตารCทอัพ ซึ่ง
สตารCทอัพท่ีจะเขVารWวมโครงการตVองเปYนสตารCทอัพท่ีเปYนไอเดียใหมWและไมWเคยผWานการเขVารWวมโดยการ
ประกวดในดVานสตารCทอัพมากWอน หลังจากคัดเลือกสตารCทอัพเขVารWวมโครงการแลVว 300 สตารCทอัพ
จะทําการคัดเลือกสตารCทอัพใหVเหลือจํานวน 100 ทีม โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจและและ
เทคโนโลยีท่ีใชV หลังจากน้ันจึงทําการคัดสตารCทอัพใหVเหลือจํานวน 40 สตารCทอัพ โดยพิจารณาจาก
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โมเดลธุรกิจท่ีตVองมีความชัดเจน หลังจากน้ันจึงคัดเลือกสตารCทอัพในโครงการใหVเหลือ 10 สตารCทอัพ 
โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจและตVนแบบท่ีมีความชัดเจน โดยสตารCทอัพท้ัง 10 สตารCทอัพของ
โครงการจะไดVนําสตารCทอัพของตนเองไปพัฒนาตWอยอดโดยแบWงสตารCทอัพศึกษาดูงาน 3 ท่ีคือ 
ซิลิคอนวัลเลยC สิงคโปรC และเกาหลีใตV โดยภายในโครงการมีการสนับสนุนเพ่ือชWวยสตารCทอัพโดยการ
นํา โมเดลธุรกิจจากผูVท่ีทําธุรกิจจริงมาใหVแกWสตารCทอัพในโรงการ และมีการสอนทางดVานเทคนิค คือ 
ลีนสตารCทอัพ (Lean Startup) การออกแบบหนVาจอการทํางาน (UX/UI) และเร่ืองโมเดลธุรกิจ 
รวมถึงมีการแนะนํานักลงทุนท้ังในประเทศและตWางประเทศ สอนวิธีการระดมทุน และชWวยเหลือ
สตารCทอัพในเร่ืองการทําการตลาด 
  3.3) โครงการเถVาแกWนVอยเทคโนโลยี เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีมี
เฉพาะไอเดียเขVามารWวมโครงการ โดยมีการคัดเลือกเบ้ืองตVนจากแนวคิดของสตารCทอัพ โดยจะทําการ
คัดเลือกสตารCทอัพท่ีมีแนวคิดท่ีเปYนไปไดVเขVามารWวมโครงการเพ่ือพัฒนาโมเดลธุรกิจ เม่ือสตารCอัพใดท่ี
มีโมเดลธุรกิจท่ีดีแลVวทางโครงการจะทําการสWงตWอสตารCทอัพใหVไปเขVาโครงการอ่ืนในรัฐบาล เพ่ือใหV
สตารCทอัพนําโมเดลธุรกิจท่ีคิดข้ึนไปพัฒนาเปYนผลิตภัณฑCจริง เชWน โครงการของหนWวยงาน สวทช. 
โครงการของสํานักงานวัตกรรมแหWงชาติ (NIA)  
  3.4) คูปองนวัตกรรม NIA เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีตVองการพัฒนา
ตVนแบบผลิตภัณฑCจริง โดยพิจารณาสตารCทอัพท่ีตVองการเขVารWวมโครงการจากแนวคิดของสตารCทอัพท่ี
ไดVรับการพิจารณาโมเดลธุรกิจมาแลVววWาสามารถนํามาพัฒนาไดVจริง โดยในโครงการเปYนการสนับสนุน
การสรVางตVนแบบจริงใหVเกิดเปYนผลิตภัณฑCและสามารถนําไปทําธุรกิจไดVจริง ซึ่งมีงบประมาณในการ
สรVางตVนแบบผลิตภัณฑCใหVประมาณ 1 ลVานถึง 2.5 ลVานบาทตWอหน่ึงสตารCทอัพ โดยมีเง่ือนไขโครงการ 
คือ สตารCทอัพตVองทําการสรVางผลิตภัณฑCใหVออกมาเปYนตVนแบบจริงใหVไดV ซึ่งหลังจากจบโครงการแลVว
สตารCทอัพสามารถขอเงินสนับสนุนจากโครงการ Startup Voucher ใน สวทช. เพ่ือนําเงินสนับสนุน
ไปทําการตลาดใหVสตารCทอัพเปYนท่ีรูVจัก  
  3.5) Startup Voucher เปYนโครงการของรัฐบาลท่ีเป�ดรับสตารCทอัพท่ีตVองการทํา
การตลาดใหVเปYนท่ีรูVจักมากข้ึน โดยสตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการตVองมีผลิตภัณฑCท่ีใชVงานไดVจริง มีฐาน
ลูกคVาจริงแลVวรวมถึงเปYนสตารCทอัพท่ีมียอดขายแลVว โดยโครงการจัดต้ังข้ึนเพ่ือชWวยเรWงการเติบโตของ
สตารCทอัพใหVสตารCทอัพมีการเติบโตอยWางรวดเร็วดVวยการทําการตลาดผWานทางชWองทางตWาง ๆ สําหรับ
สตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการมีเง่ือนไขในการรับเงินอุดหนุน คือ เงินท่ีทางโครงการสนับสนุนจะทําการ
สนับสนุนจํานวน 75% ของเงินท่ีสตารCทอัพตVองการหรือไมWเกิน 800,000 บาท และสตารCทอัพตVองทํา
การจWายเงิน 75% ท่ีตVองการใหVโครงการสนับสนุนไปกWอนแลVวนําใบเสร็จท่ีมีคWาใชVจWายมาเบิกกับ
โครงการในภายหลัง  ซึ่งในการเขVารWวมโครงการมีวิธีการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ ตVอง
เปYนสตารCทอัพท่ีมีการกWอต้ังข้ึนไมWเกิน 7 ปZ มีทุนการจดทะเบียน และสตารCทอัพท่ีเขVารWวมโครงการตVอง
เปYนสตารCทอัพท่ีเก่ียวขVองกับเทคโนโลยีเทWาน้ัน เม่ือผWานการพิจารณาเบ้ืองตVนแลVวจะตVองทําการ
นําเสนอผลิตภัณฑCเพ่ือใหVคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการท่ีทําการพิจารณาจะมีเกณฑCใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

55 
 

การคัดเลือกจากหนWวยงาน A001 โดยจะทําการพิจารณาในเร่ืองของการวิเคราะหCเงินลงทุน 
การตลาด การบริหารจัดการ ความเปYนไปไดVของธุรกิจ  
 4) University 
  มหาวิทยาลัยเปYนสWวนสําคัญในระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพ เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและมีผูVเช่ียวชาญในการทําสตารCทอัพประเภทเทคโนโลยีข้ันสูง 
(Advanced Technology Startup) เชWน เทคโนโลยีปpญญาประดิษฐC (AI) ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัย
จะมีผูVเช่ียวชาญทางดVานเทคโนโลยีข้ันสูงแลVว มหาวิทยาลัยยังเปYนแหลWงท่ีสามารถนํางานวิจัยมาทํา
สตารCทอัพไดVจริง ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมีสWวนสําคัญในการผลิตสตารCอัพท่ีเปYนเทคโนโลยีข้ันสูงและ
สตารCทท่ีเปYนสิ่งท่ีเก่ียวขVองกับงานวิจัยใหVแกWประเทศไดV 
 5) Culture 
  วัฒนธรรมเปYนสิ่งหน่ึงท่ีมีผลตWอระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพ เชWน สตารCทอัพบาง
สตารCทอัพไมWไดVมีไอเดียท่ีใหมW แตWถVาสามารถนําสตารCทอัพท่ีประสบความสําเร็จในประเทศอ่ืนมาปรับ
ใชVกับคนไทยไดVก็ถือวWาประสบความสําเร็จ หรือสตารCทอัพบางสตารCทอัพแมVจะเปYนสตารCทอัพท่ีดีและ
เปYนท่ีนิยามในประเทศอ่ืนแตWอาจจะไมWสามารขVามาทําการตลาดในไทยไดVเน่ืองจากอาจจะมีขVอจํากัด
ทางดVานวัฒนธรรมและกฎหมายท่ีแตกตWางกันของแตWละประเทศ ดังน้ันสตารCทอัพบางสตารCทอัพแมV
จะไมWไดVทําการคิดคVนโมเดลธุรกิจใหมW ๆ ข้ึนมาแตWสามารถเขVาใจถึงวัฒนธรรมและความเปYนอยูWของคน
ในประเทศน้ันไดVก็จะสามารถทําใหVสตารCทอัพน้ันประสบความสําเร็จในประเทศน้ัน ๆ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทยพบวWายังมีการศึกษาเร่ืองการของ
เทคโนโลยีสตารCทอัพในรูปแบบของงานวิจัยอยูWคWอนขVางนVอย ทางคณะผูVวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาถึงสถานการณCของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศ และระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCท
อัพ โดยจากการศึกษาสามารถระบุใหVเห็นถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพจากหลายภาคสWวน 
ท้ังในรูปแบบหนWวยงานภาครัฐท่ีใหVเงินทุนแกWสตารCทอัพเพ่ือพัฒนาสตารCทอัพใหVสามารถเติบโตไดVอยWาง
มีคุณภาพ และในรูปแบบหนWวยงานเอกชนท่ีจัดต้ังศูนยCบWมเพาะทางเทคโนโลยีเพ่ือเปYนศูนยCในการ
แนะนําแกWสตารCทอัพท่ีตVองการคําแนะนําจากผูVเช่ียวชาญ ซึ่งในการสนับสนุนในแตWละรูปแบบมี
วัตถุประสงคCในทิศทางเดียวกัน คือ เพ่ือบWมเพาะใหVสตารCทอัพสามารถเติบโตไดVอยWางมีคุณภาพ และ
สรVางประโยชนCในเชิงธุรกิจใหVแกWหนWวยงานท่ีทําการสนับสนุนและผูVใชVงานสตารCทอัพ และผลจาก
การศึกษาอีกสWวนหน่ึงแสดงใหVเห็นถึงการสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีสตารCทอัพภายในประเทศ
ไทยของภาครัฐและเอกชนซึ่งใหVการสนับสนุนในรูปแบบของนักลงทุนและศูนยCบWมเพาะ พบวWายังมี
ความตVองการใหVมีการเป�ดศูนยCบWมเพาะเพ่ือเปYนแหลWงใหVคําปรึกษาสตารCทอัพท่ีพ่ึงเร่ิมตVนในการทํา
เทคโนโลยีสตารCทอัพ และเปYนท่ีใหVความรูVใหVแกWสตารCทอัพในดVานตWาง ๆ เชWน การเร่ิมตVนในการทํา
เทคโนโลยีสตารCทอัพ การใหVคําปรึกษาดVานการหานักลงทุน รวมถึงการใหVความรูVเม่ือธุรกิจของสตารC
อัพมีการเติบโตข้ึนแลVววWาควรทําการบริหารจัดการภายในบริษัทอยWางไร  
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ข*อเสนอแนะ 
 งานวิจัยน้ีเปYนการศึกษาในภาพรวมของผูVท่ีมีสWวนเก่ียวขVองทางดVานเทคโนโลยีสตารCทอัพใน
หลายมุมมอง เพ่ือเปYนแนวทางในการชWวยสWงเสริมระบบนิเวศของเทคโนโลยีสตารCทอัพในประเทศไทย
ใหVมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และอาจจะทําใหVระบบนิเวศเทคโนโลยีสตารCทอัพสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหVตรงตามความตVองการของท้ังตัวผูVทําเทคโนโลยีสตารCทอัพ นักลงทุน และผูVท่ีเก่ียวขVองใน
สWวนตWาง ๆ นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีจะชWวยเพ่ิมหลักฐานเชิงประจักษCซึ่งจะเปYนประโยชนCตWอนักวิจัยดVาน
เทคโนโลยีสตารCทอัพท่ีสนใจศึกษาเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขVองกับเทคโนโลยีสตารCทอัพในดVานตWาง ๆ  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือทราบ (1) ระดับการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ี
สWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธC ของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี (2) ระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษย
สัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (3) ศึกษา
ความสัมพันธCระหวWางการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ ท่ีสWงผลตWอทักษะ
มนุษยสัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี
รูปแบบการวิจัย ในการทําวิจัยในคร้ังน้ีเปYนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ประชากรท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีกําลังศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปZการศึกษา 2562 จํานวน 55 คนโดยเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ขVอมูลดVวยแผนการจัดกิจกรรมแบบการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญในรายวิชา การจัดประสบการณC
ทางวิทยาศาสตรCสําหรับเด็กปฐมวัย แบบทดสอบโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ และ แบบทดสอบทักษะ
มนุษยสัมพันธCของนักศึกษา วิเคราะหCขVอมูลดVวย ความถ่ี รVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCของเปZยรCสัน 

ผลการวิจัย พบวWา 
1. ระดับการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธC ของ

นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูWในระดับดีมาก  
2. ระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษย

สัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูWในระดับดีมาก 
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3. ความสัมพันธCระหวWางการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ ท่ี
สWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี สูงกวWากWอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักเรียน อยWาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคญั: การสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ, ทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา 
 

Abstract 
The research aimed to study (1) Level of learning and teaching by student-

centered approach that affected to human relationship of the third year of students 
in Early Childhood Education Programe of BangkokThonburi University. (2) Level of 
learning and teaching activities by the Third Year student-centered approach that 
affected to human relationship of Students in Early Childhood Education Programe of 
BangkokThonburi University. (3) The Correlation between learning and teaching by 
student-centered approach that affected to human relationship of the third year of 
students in Early Childhood Education Programe of BangkokThonburi University.  

This research used Quasi - experimental research design which the population 
of research are the group of 55 third year of Students in Early Childhood Education 
Programe of BangkokThonburi University. 

Research Instruments are questionnaire: data collection method  

1. Subject-design learning and teaching management, Science experience 
management for early childhood. 

2. Leaning-centered method  

3. Human relationship skill of students by analysis of frequency , percentage, 
mean, standard deviation and Pearson‘ s Correlation Coefficient.  

The results revealed that:  

1. Level of learning and teaching by student-centered approach that affected 
to human relationship of the third year of Students in Early Childhood Education 
Programe of Bangkok Thonburi University was regarded as excellent. 

2. Level of learning and teaching activities by the Third Year student-centered 
approach that affected to human relationship of Students in Early Childhood 
Education Programe of Bangkok Thonburi University was regarded as Excellent. 
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3. The Correlation between learning and teaching by student-centered 
approach that affected to human relationship of the third year of students in Early 
Childhood Education Programe of Bangkok Thonburi University was regarded as high 
significance at 0.5, more than before took the activities. 

 
Keywords: Students-Centered Approach, Skill of Relationship 

 

บทนํา 
 การจัดการศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ท่ีมุWงผลิตบัณฑิต
ทางการศึกษาปฐมวัย ใหVมีความรูVความสามารถในการจัดการเรียนรูVใหVกับเด็กระดับปฐมวัย และมี
มาตรฐานผลการเรียนรูVท่ีแสดงถึงผลและผลลัพธC การเรียนรูVของนักศึกษา ซึ่งเปYนผลท่ีเกิดจากการ
เรียนรูVและประสบการณCตWางๆ ท่ีไดVรับระหวWางศึกษา อยูWในมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหW งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF : 
HEd) โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรCบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามการประกันคุณภาพหลักสูตร และแนวทางในการ
ดําเนินการ ตามเป�าหมาย ดVานการจัดการเรียนรูV ไดVแกW 1) จัดกระบวนการจัดการเรียนรูVโดยยึดผูVเรียน
เปYนสําคัญ 2) จัดทําแผนการบริหารการจัดการการเรียนรูVที่มีประสิทธิภาพสอดคลVองตามวัตถุประสงคC
ของรายวิชา 3) จัดการเรียนรูVโดยใชVสื่ออยWางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูV ตํารา เอกสารใหV
ครบถVวนตามเกณฑCมาตรฐานข้ันตํ่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา 4) ใหVมีการจัดทําแผน
บริหารการจัดการเรียนรูVใบงาน และมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูVทุกภาคเรียน และกรอบของ
การพัฒนาผลการเรียนรูVในแตWละดVาน ในทักษะดVานทักษะความสัมพันธCระหวWางบุคคล และความ
รับผิดชอบ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรCบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 
ขVอไดVแกW 1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย และภาษาตWางประเทศกับกลุWมคนหลากหลายไดVอยWางมี
ประสิทธิภาพ 2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตน และรับผิดชอบงานในกลุWม 3) มีภาวะความ
เปYนผูVนําและผูVตาม สามารถทํางานเปYนทีม และสามารถแกVไขขVอขัดแยVงและลําดับความสําคัญ 

จากกระแสแหWงการเปลี่ยนแปลงอยWางรวดเร็ว และรุนแรงของโลกยุคโลกาภิวัตนC ไมWวWาจะเปYน
ในดVานความกVาวหนVาของความรูV เทคโนโลยี การคมนาคมขนสWง การสื่อสาร สื่อมวลชน การคVา 
การเงิน การเมืองระหวWางประเทศ และวิทยาการตWางๆ ดังกลWาวน้ันทําใหVหลายประเทศตVองทบทวน
และปรับยุทธศาสตรCใหมW เพ่ือรับมืออยWางเทWาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒนCซึ่ง
มาตรการสําคัญท่ีนําไปสูWความสําเร็จของประเทศเหลWาน้ันคือ การปฏิวัติกระบวนการเรียนรูV และการ
ปฏิรูประบบการศึกษา (เกษม วัฒนชัย, 2545) จากแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหWงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 42 ถือ วWาผูVเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการเรียนรูV
กระบวนการเรียนรูVเปYนการสWงเสริมผูVเรียนใหVเรียนรูVดVวย สมอง ดVวยกาย และดVวยใจ สามารถสรVางองคC
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ความรูVผWานกระบวนการคิดดVวยตนเองมีสWวนรWวมในการเรียนการสอน เนVนการปฏิบัติจริง สามารถ
ทํางานเปYนทีมไดV (สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล, 2543) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542 และแกVไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กําหนดไวVวWา “การจัดการศึกษาตVองยึดหลักวWาผูVเรียนทุก
คนมีความ สามารถในการจัดการเรียนรูVและพัฒนาตนเองไดV  และถือวWาผูV เรียนสําคัญ ท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตVองสWงเสริมใหV ผูVเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนด
หลักการ ขVอ 3 ซึ่งกําหนดไวVวWา“สWง เสริมใหVผูVเรียนไดVพัฒนาและเรียนรูVดVวยตนเองอยWางตWอเน่ืองตลอด
ชีวิตโดย ถือวWาผูVเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พุทธศักราช 2542 น้ี เองทําใหV
เกิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึน และการเรียนการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญก็เปYนประเด็นสําคัญ 
ประเด็นหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พุทธศักราช 2542 (วิภา
ภรณC ภูWวัฒนกุล, 2543) 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญ คือ วิธีการสําคัญท่ีสามารถสรVางและพัฒนา
ผูVเรียน ใหVเกิดคุณลักษณะตWางๆ ท่ีตVองการในยุคโลกาภิวัตนCเน่ืองจากเปYนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหV
ความ สําคัญกับผูV เรียน สWงเสริมใหVผูV เรียนรูVจักเรียนรูVดVวยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคลVองกับ
ความสามารถและความตVองการของตนเองและไดVพัฒนา ศักยภาพของตนเองอยWางเต็มท่ี ซึ่งแนวคิด
การ จัดการศึกษาน้ีเปYนแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูV ตWาง ๆ ท่ีไดV
พัฒนามาอยWาง ตWอเน่ืองยาวนาน และเปYนแนวทางท่ีไดVรับการพิสูจนCวWาสามารถพัฒนาผูVเรียนใหVมี
คุณลักษณะตาม ตVองการอยWางไดVผล (วัฒนาพร ระงับทุกขC. 2542) 

หลักการพ้ืนฐานของแนวคิด "ผูVเรียนเปYนสําคัญ" (ไพฑูรยC สินลารันตC, 2549) การเรียนการ
สอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญน้ี ผูVเรียนจะไดVรับการสWงเสริมใหVผูVเรียนมีความรับผิดชอบและมีสWวนรWวมตWอ
การเรียนรูVของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผูVเรียนเปYนสําคัญจะยึดการ ศึกษาแบบกVาวหนVาของผูVเรียนเปYน
สําคัญ ผูVเรียนแตWละคนมีคุณคWาสมควรไดVรับการเช่ือถือไวVวางใจแนวทางน้ีจึงเปYนแนว ทางท่ีจะ 
ผลักดันผูVเรียนไปสูWการบรรลุศักยภาพของตน โดยสWงเสริมความคิดของผูVเรียนและอํานวยความสะดวก
ใหVเขาไดVพัฒนาศักยภาพของตน เองอยWางเต็มท่ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนศูนยCกลาง
เปYนการ จัดกระบวนการเรียนรูVแบบใหมWท่ีมีลักษณะแตกตWางจากการจัดกระบวนการเรียนรูV แบบ
ด้ังเดิมท่ัวไป คือ 

1. ผูVเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตWอการเรียนรูVของตน ผูVเรียนเปYนผูVเรียนรูV บทบาทของครูคือ 
ผูV ส นับสนุน (supporter) และเปYนแหลWงความ รูV  (resource person) ของ ผูV เรียน ผูV เรียนจะ
รับผิดชอบต้ังแตWเลือกและวางแผนสิ่งท่ีตนจะเรียน หรือเขVาไปมีสWวนรWวมใน การเลือกและจะเร่ิมตVน
การเรียนรูVดVวยตนเองดVวยการศึกษาคVนควVา รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรูVดVวย
ตนเอง 
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2. เน้ือหา วิชามีความสําคัญและมีความหมายตWอการเรียนรูV ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูVปpจจัยสําคัญท่ีจะตVองนํามาพิจารณาประกอบดVวย ไดVแกW เน้ือหาวิชา ประสบการณCเดิม และ
ความตVองการของผูVเรียน การเรียนรูVที่สําคัญและมีความหมายจึงข้ึนอยูWกับสิ่งท่ีสอน (เน้ือหา) และวิธีท่ี
ใชVสอน (เทคนิคการสอน) 

3. การเรียนรูVจะประสบผลสําเร็จหากผูVเรียนมีสWวนรWวมในกิจกรรม การเรียนการสอน ผูVเรียน
จะไดVรับความสนุกสนานจากการเรียน หากไดVเขVาไปมีสWวนรWวมในการเรียนรูVไดVทํางานรWวมกันกับ
เพ่ือนๆไดVคVนพบขVอ คําถามและคําตอบใหมWๆ สิ่งใหมWๆ ประเด็นท่ีทVาทายและความสามารถในเร่ือง
ใหมWๆท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการบรรลุผลสําเร็จของงานท่ีพวกเขาริเร่ิมดVวยตนเอง 

4. สัมพันธภาพประกอบท่ีดีระหวWางผูVเรียน การมีสัมพันธภาพประกอบท่ีดีในกลุWมจะชWวย
สWงเสริมความเจริญงอกงาม การพัฒนาความเปYนผูVใหญW การปรับปรุงการทํางาน และการจัดการกับ
ชีวิตของแตWละบุคคล สัมพันธภาพประกอบเทWาเทียมกันระหวWางสมาชิกในกลุWม จึงเปYนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ชWวยสWงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูVซึ่งกันและกันของผูVเรียน 

5. ครู คือผูVอํานวยความสะดวกและเปYนแหลWงความรูVในการจัดการ เรียนการสอนแบบเนVน
ผูVเรียนเปYนสําคัญ ครูจะตVองมีความสามารถท่ีจะคVนพบความตVองการท่ีแทVจริงของผูVเรียน เปYนแหลWง
ความรูVท่ีทรงคุณคWาของผูVเรียนและสามารถคVนควVาหาสื่อวัสดุ อุปกรณCท่ีเหมาะสมกับผูVเรียน สิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุด คือความเต็มใจของครูท่ีจะชWวยเหลือโดยไมWมีเง่ือนไข ครูจะใหVทุกอยWางแกWผูVเรียนไมWวWาจะ
เปYนความเช่ียวชาญ ความรูV เจตคติ และการฝvกฝน โดยผูVเรียนมีอิสระท่ีจะรับหรือไมWรับการใหVน้ันก็ไดV 

6. ผูVเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงWมุมท่ีแตกตWางจากเดิม การจัดการเรียนการสอนท่ีเนVน
ผูVเรียนเปYนสําคัญ มุWงใหVผูVเรียนมองเห็นตนเองในแงWมุมท่ีแตกตWางออกไป ผูVเรียนจะมีความม่ันใจใน
ตนเองและควบคุมตนเองไดVมากข้ึน สามารถเปYนในสิ่งท่ีอยากเปYน มีวุฒิภาวะสูงมากข้ึน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนใหVสอดคลVองกับสิ่งแวดลVอม และมีสWวนรWวมกับเหตุการณCตWาง ๆ มากข้ึน 

7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณCการเรียนรูVของผูVเรียนหลาย ๆ ดVานพรVอมกันไป การ
เรียนรูVท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญเปYนจุดเร่ิมของการพัฒนาผูVเรียนหลายๆ ดVาน เชWน คุณลักษณะดVาน
ความรูVความคิด ดVานการปฏิบัติและดVานอารมณCความรูVสึกจะไดVรับการพัฒนาไปพรVอมๆ กันเม่ือรูVวWา
การจัดการเรียนรูVที่เนVนผูVเรียนเปYนสําคัญมีดีและเปYนประโยชนCตWอการจัดการเรียนรูV  

ดังน้ันครูมืออาชีพก็ควรศึกษา และปฏิบัติใหVถูกตVองเพ่ือใหVไดVผลท่ีไดVดี คือ ผลิตผลท่ีดีน้ันตVอง
ผลิตนักเรียนมีความรูV เปYนคนดี เปYนคนเกWงและมีสุข ตามเจตนารมยCของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ท่ีไดVต้ังไวV 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.2542 กลWาววWา ปpจจุบันสังคมไทยอยูWในชWวงวิกฤต
ท่ีสําคัญ ท่ีจะกVาวไปสูWระบบการปฏิรูปการศึกษา (Educational Reform) เพ่ือเป�าหมายใสการพัฒนา
ประเทศใหVพลเมืองของชาติเปYนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สรVางคนเกWง คนดี และคนมีความสุขใหVกับ
สังคมไทย อันเปYนกําลังสําคัญ ท่ีจะทําใหVประเทศชาติเจริญกVาวหนVาไดVอยWางรวดเร็ว (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545 : 56) ดังน้ัน การศึกษาจึงเปYนกระบวนการท่ีทําใหVมนุษยC สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหVสามรถดําเนินชีวิตในสังคมไดVอยWางสันติสุข สามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดVอยWาง
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เหมาะสม และสอดคลVองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตนC ดังพระบรมราชโอวาทของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนหน่ึงวWา 
“การศึกษาเปYนเคร่ืองมืออันสําคัญในการพัฒนาความรูV ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คWานิยม 
และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหVเปYนพลเมืองดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศยWอม
ทําไดVสะดวกราบร่ืน ไดVผลท่ีแนWนอนและรวดเร็ว” พระราชดําริเก่ียวกับการศึกษา สืบคVนเม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม 2562 http://www.moe.go.th/5DEC/index.php?option=com_content&view= 
article&id=26&Itemid=32  
 มนุษยสัมพันธC ชWวยทําใหVมนุษยCอยูWรWวมกันเปYนสังคม ไมWวWาสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญW แตW
ละคนท่ีมาอยูWรWวมกันน้ันตWางก็มีความแตกตWางกัน (Individual) ท้ังในเร่ืองความรูV ความสามารถ 
ประสบการณC เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวนCปpญญา เปYนตVน แตWถVาทุกคนสามารถรWวมใจกัน
ระดมความแตกตWางเหลWาน้ี แลVวนํามาสรVางสรรคCใหVเกิดสิ่งท่ีดีใหมWๆ ข้ึนในสังคมก็จะกWอใหVเกิดเปYน
ประโยชนCอยWางย่ิง เพราะการคิดของคนหลายคนยWอมจะรอบคอบกวWา และมีโอกาสผิดพลาดหรือมี
นVอยกวWาการคิดคนเดียว ปpญหาจึงอยูWท่ีวWาทําอยWางไรบุคคลหลายๆ คนจึงสามารถทํากิจกรรมตWางๆ 
ดVวยความเต็มใจ ชWวยกันคิด ชWวยกันทําอยWางเต็มความรูV ความสามารถของตนเอง และจะตVอง
กWอใหVเกิดความเขVาใจอันดีตWอกัน มีความรักใครW สมัครสมานสามัคคีตWอกัน มีความเคารพ ยอมรับนับ
ถือซึ่งกันและกันจริงใจตWอกัน มีความรักใครW สมัครสมานสามัคคีตWอกัน มีความเคารพ ยอมรับนับถือซึ่ง
กันและกันจริงใจตWอกัน มีเจตคติที่ดีตWอกัน มีเป�าหมายรWวมกัน (วิจิตร อาวะกุล, 2542) 
 จากความสําคัญดังกลWาว ของการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญและทักษะมนุษย
สัมพันธCท่ีดีของครูปฐมวัยควรจะมี ซึ่งเปYนแนวความคิดท่ีนWาศึกษาคVนควVาเพ่ือเสริมเสริมใหVนักศึกษาไดV
มีทักษะมนุษยสัมพันธCมากข้ึน โดยผWานการจัดกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ เพ่ือ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนใหVมีคุณภาพตWอไป  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยในคร้ังน้ีผูVวิจัยไดVศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ 
โดยไดVแนวคิดการจัดการเรียนรูVท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พุทธศักราช 2542 ใน
มาตรา 42 ถือวWาผูVเรียนสําคัญท่ีสุด โดยกระบวนการเรียนรูVเปYนการสWงเสริมใหVผูVเรียนรูVดVวย สมอง ดVวย
กาย และดVวยใจ สามารถสรVางองคCความรูVผWานกระบวนการคิดดVวยตนเอง มีสWวนรWวมในการเรียนการ
สอน เนVนการปฏิบัติและลงมือจริง สามารถทํางานเปYนทีมดV (สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล 2543) ท้ังน้ีเพ่ือ
สWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี โดยไดVศึกษาจากตําราท่ีเก่ียวขVองกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ การ
จัดการการเรียนรูV ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติ หลักการสําคัญ
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติ รวมถึง โครงสรVางและองคCประกอบของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติปpจจัยสูWความสําเร็จท่ีจําเปYนตWอการพัฒนามาตรฐานผลการ
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เรียนรูVในแตWละดVาน อีกท้ังยังศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองกับ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียน
เปYนสําคัญ และการสWงเสริมทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา เพ่ือใหVนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีทักษะมนุษยสัมพันธCดีมากข้ึน 
 สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง ผูVวิจัยไดVศึกษาและนํางานวิจัยของอัญชนา ลักษณCวิรามสิริ (2555) ท่ี
ไดVทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พัฒนาการดVานความสัมพันธCระหวWางบุคคลและความรับผิดชอบดVวยวิธีการ
จัดการเรียนรูVดVวยโครงการในรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกสC โดยมีวัตถุประสงคC (1) เพ่ือศึกษา
พัฒนาการดVานความสัมพันธCระหวWางบุคคลและความรับผิดชอบของผูVเรียนในการเรียนรายวิชา การจัดการ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสC กWอน – ระหวWาง – หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดVวยวิธีการจัดการเรียนรูV
ดVวยโครงการ และ (2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูVเรียนท่ีมีตWอกิจกรรมการเรียนการสอนดVวยวิธีการ
จัดการเรียนรูVดVวยโครงการพบวWาประเด็นท่ีผูVเรียนมีความรูV สึกเห็นดVวยมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดV แกW 1) 
การทางโครงการสWงผลใหV ผูV เรียนมี ความสนิทสนม เขVาใจ และรูVจักนิสัยเพ่ือนในหVองมากข้ึน 2)การทาง
โครงการสWงผลใหV ผูV เรียนเขVาใจถึงความสําคัญของการท างานรWวมกันมากข้ึน มากท่ีสุด และ 3) การทํา
โครงการสWงผลใหV ผูV เรียนตVองวางแผนและตVองปรับรูปแบบการทํางาน เน่ืองจากตVองดําเนินการรWวมกับ
หนWวยงานภายนอกหลักสูตร จึงสามารถสรุปไดV วWา ผูVเรียนมีความคิดเห็นวWา การ จัดการเรียนรูVดVวยวิธี การ
สอนแบบโครงการ มีผลตWอพัฒนาการดVานทักษะความสัมพันธC ระหวWางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค�การวิจัยนีเ้พื่อศกึษา 
 1. การเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธC
ของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 3. ความสัมพันธCระหวWางการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ ท่ีสWงผล
ตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
      ตัวแปรต*น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความสัมพันธCระหวWางการเรียนการ
สอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ 

- เนVนกระบวนการคิด 
- เนVนการมีสWวนรWวม 

ทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา 
- สามารถทํางานเปYนกลุWม 
- ภาวะผูVนํา  
- ความรับผิดชอบตWอตนเองและสWวนรวม 
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง 
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ขอบเขตการวิจัย  
1. รูปแบบการวิจัย ในการทําวิจัยในคร้ังน้ีเปYนการวิจัยแบบ ก่ึงทดลอง 
2. ประชากรและกลุWมตัวอยWาง  

   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ท่ีกําลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปZการศึกษา 2562 จํานวน 55 คน 

3. เคร่ืองมือวิจัยวิธีการรวบรวมขVอมูล 

   3.1 แผนการจัดกิจกรรมแบบการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญในรายวิชา 
วิทยาศาสตรCสําหรับเด็กปฐมวัย  

3.2 แบบทดสอบโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ 
3.3  แบบทดสอบทักษะมนุษยสมัพันธCของนักศึกษา  

4. การวิเคราะหCขVอมูล 
4.1 ความถ่ี 
4.2 รVอยละ 
4.3 คWาเฉลี่ย 
4.4 สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.5 คWาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธCของเปZยรCสัน 

5. ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวอิสระ คือ การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะมนุษยสัมพันธC 

 6. ระยะเวลาท่ีใชVในการวิจัย ระหวWางเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธC 2563 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. การเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธC ของนักศึกษา 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูWในระดับดีมาก  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธC
ของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูWในระดับดีมาก 

3. ความสัมพันธCระหวWางการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญ ท่ี
สWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี สูงกวWากWอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักเรียน อยWาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การอภิปรายผล 
  จากการศึกษาพบวWา ความสัมพันธCระหวWางการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญกับ
ทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ระดับการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษยสัมพันธCของนักศึกษา สาขา
การศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูWในระดับดีมาก ท้ังน้ีเปYนเพราะผูVสอนเป�ด
โอกาสใหVนักศึกษาไดVมีการสนทนาพูดคุยระหวWางเพ่ือนกับเพ่ือนมากข้ึน นักศึกษามีการสนทนาโตVตอบ
กันในประเด็นท่ีเกิดข้ึนในแตWละกิจกรรมของแตWละสัปดาหC ซึ่งซึ่งผูVสอนไดVทําการจัดการเรียนการสอนท่ี
ใหVผูVเรียนไดVมีการเรียนรูVดVวยตนเอง ใหVเสรีภาพแกWผูVเรียนในการแกVไขปpญหาจากประสบการณCตรงท่ี
ผูVเรียนไดVรับ อีกท้ังยังกระตุVนใหVผูVเรียนไดVใชVสติปpญญาสามารถใชVเหตุและผล ไดVมีการวิเคราะหC รวมถึง
การปรับตัวใหVเขVากับสภาพแวดลVอมรอบกายไดV สอดคลVองกับ พระราชบัญญิตการศึกษาแหWงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกVไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 
กําหนดไวVวWา “การจัดการศึกษาตVองยึดหลักวWาผูVเรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนและ
พัฒนาตนเองไดV และถือวWาผูVเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตVองสWงเสริมใหVผูVเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของ กชนันทC ศรีสุข (2553) ไดVทํา
วิจัยเร่ือง การศึกษาปpญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญตามความคิดเห็นของครู
อนุบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบวWา 1) ปpญหาการ
จัดการเรียนรูVท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายข้ันตอนมีปpญหาอยูWในระดับปานกลาง 2) 
ครูท่ีมีระดับการศึกษา และการจบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไมWใชWปฐมวัย ตWางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปpญหาในการจัดการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญไมWแตกตWางกันสWวนครูท่ีมีประสบการสอนช้ัน
อนุบาลตWางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปpญหาในการจัดการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญแตกตWางกัน 
นอกจากน้ียังสอดคลVองกับงานวิจัยของ ศลิษา วรรณสุวรรณC นพเกVา ณ พัทลุง และอมลวรรณ วีระ
ธรรมโม (2552) ไดVทําการวิจัยเร่ืองบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธCในการทํางาน และความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 จากการใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลม
การเรียนรูV กลุWมสาระการเรียนรูVการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุWงหมายเพ่ือ
เปรียบเทียบบุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 กWอนและหลังเรียน จาการใชV
วิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV เพ่ือเปรียบเทียบมนุษย
สัมพันธCในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 กWอนและหลังเรียน จากการวิธีสอนแบบสาธิต
รWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV เพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธCในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 ตWอวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการ
เรียนรูV ผลการวิจัยพบวWา (1) บุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 จากการเรียน
โดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวWากWอนเรียน (2) มนุษยสัมพันธCในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZที่ 3 จากการเรียน 
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โดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวWากWอนเรียน (3) บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธCในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 
3 จากการเรียน โดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูVมี
ความสัมพันธCทางบวก และ(4) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 จากการเรียน โดยใชV
วิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV อยูWในระดับมาก 
 ระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญท่ีสWงผลตWอทักษะมนุษย
สัมพันธCของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปZท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูWในระดับดีมาก 
ซึ่งสอดคลVองกับ ศลิษา วรรณสุวรรณC นพเกVา ณ พัทลุง และอมลวรรณ วีระธรรมโม (2552) ไดVทําการ
วิจัยเร่ืองบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธCในการทํางาน และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 
จากการใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV กลุWมสาระการ
เรียนรูVการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวWา (1) บุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZ
ท่ี 3 จากการเรียนโดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียน (2) มนุษยสัมพันธCในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZ
ท่ี 3 จากการเรียน โดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียน (3) บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธCในการทํางานของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 จากการเรียน โดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิค
วงกลมการเรียนรูVมีความสัมพันธCทางบวก และ(4) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 3 
จากการเรียน โดยใชVวิธีสอนแบบสาธิตรWวมกับการเรียนแบบรWวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรูV อยูWใน
ระดับมาก 
 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะสําหรับการนําวิจัยไปใช* 
1. การจัดกิจกรรมท่ีสWงเสริมใหVผูVเรียนสรVางความรูVกับผูVอ่ืน 
2. การจัดกิจกรรมท่ีทําใหVผูVเรียนสามารถนําความรูVไปใชVในชีวิตประจําวันในการประกอบ

อาชีพครูดVานการศึกษาปฐมวัย  
ข*อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในระดับต�อไป 

  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธCระหวWางการเรียนการสอนโดยยึดผูVเรียนเปYนสําคัญกับ
ทักษะดVานอ่ืน ๆ  
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือ เพ่ือศึกษาการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการฝvก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ปZการศึกษา 2562 ประชากรศึกษาไดVแกW นักศึกษาช้ันปZท่ี 5 ท่ีฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 จํานวน 
190 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคือแบบสอบถามการพัฒนาตนเองของนักศึกษาฝvกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา วิเคราะหCขVอมูลการ โดยการโดยหาคWาเฉลี่ย (x) และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สถิติที่ใชVคWาความถ่ี รVอยละ 
 ผลการวิจัยพบวWาการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 ไดVแกW 
การพัฒนาตนเองดVานบุคลิกภาพ ดVานเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม  
 
คําสําคญั: การพัฒนาตนเอง 
 

Abstract 
 This research objective was to self-development of coaching students in 
teaching practice in educational institution in early childhood faculty education 
bangkokthonburi university, 2562 Academic year. The population were 190 students 
coaching students in teaching practice in educational institution. The instruments 
were self development note by content analysis of qualitative research. 
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 The result found that coaching students in teaching practice in educational 
institution in self development, Early Childhood, Education faculty, Bangkokthonburi 
University were personality development, and activities technique,  
 
Keywords: self development 
 
บทนํา 
   คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดVเป�ดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยหลักสูตร 5 ปZข้ึน จึงจําเปYนตVองผลิตและเตรียมนักศึกษาครูระดับปฐมวัยเพ่ือออกไปรับใชV
สังคมจึงตVองการทราบการพัฒนาตนเองของนักศึกษาช้ันปZท่ี5 ท่ีไปฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ี
มีตWอการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมพรVอมในการไปเปYนครูปฐมวัยตWอไป หลังจากไดVไปฝvกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของเด็กระดับปฐมวัยตามโรงเรียนตWางๆในภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา2562มาแลVวเพ่ือ
จะไดVปรับปรุงตัวเองใหVมีศักยภาพอยWางเต็มท่ีในการออกฝvกสอนในภาคเรียนท่ี 2ในปZการศึกษา2562 
จึงตVองมีความรูVในทักษะตWางๆท่ีจําเปYนและตVองการพัฒนาตนเองเพ่ือใหVเกิดความเช่ือม่ันและม่ันใจใน
การท่ี จะออกไปปฏิ บั ติการสอน จากกรณี ดังกลW าวผูV ชW วยศาสตราจารยC  วิ นั ย  เพชรชW วย
(std.eng.src.ku.ac.th) ไดVกลWาวถึงการพัฒนาตนคือการท่ีบุคคลพยายามท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนดVวยตนเองใหVดีข้ึนกวWาเดิม เหมาะสมกวWาเดิม ทําใหVสามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมใหVดี
ข้ึนท้ังรWางกาย จิตใจ อารมณC และสังคม เพ่ือใหVตนเปYนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เปYน
ประโยชนCตWอผูVอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยWางสันติสุข 
 ดVวยเหตุผลดังกลWาวจึงทําใหVผูVวิจัยซึ่งเปYนอาจารยCผูVสอนและอาจารยCนิเทศสนใจและตVองการ
ทราบการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการฝvกปฏิบัติการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
สาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 เพ่ือนําไปจัดทําโครงการพัฒนาตนเองใหVกับ
นักศึกษาใหVมีคุณภาพและประสิทธิภาพตWอไป  
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 ผูVวิจัยประยุกตCแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของผูVชWวยศาสตราจารยC วินัย เพชรชWวย (2555) 
เร่ืองการพัฒนาตนดังน้ี 

1. มนุษยCทุกคนมีศักยภาพท่ีมีคุณคWาอยูWในตัวเอง ทําใหVสามารถฝvกหัดและพัฒนาตนไดVใน
เกือบทุกเร่ือง 

2. ไมWมีบุคคลใดท่ีมีความสมบูรณCพรVอมทุกดVาน จนไมWจําเปYนตVองพัฒนาในเร่ืองใดๆ อีก 
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3. แมVบุคคลจะเปYนผูVท่ีรูVจักตนเองไดVดีท่ีสุด แตWก็ไมWสามารถปรับเปลี่ยนตนเองไดVในบางเร่ือง 
ยังตVองอาศัยความชWวยเหลือจากผูVอ่ืนในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรูVสึก และการกระทํา
ของตนเอง มีความสําคัญเทWากับการควบคุมสิ่งแวดลVอมภายนอก 

4. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การท่ีบุคคลมีความคิดติดยึด ไมW
ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทํา จึงไมWยอมสรVางนิสัยใหมW หรือฝvกทักษะใหมWๆท่ีจําเปYนตWอตนเอง 

5. การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการไดVทุกเวลาและอยWางตWอเน่ือง เม่ือพบ
ปpญหาหรือ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาการพัฒนาตนเองของนักศึกษาฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปZการศึกษา 2562 ในคร้ังน้ีผูVวิจัยใชV
ทฤษฎีของสมเดช สแีสงมาเปYนตัวแปรในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภาพท่ี ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 
สถานภาพของผูVตอบ 

1. เพศ 
 (1) ชาย 
 (2) หญิง 
2. อายุ 
 (1) ตํ่ากวWา 25 ปZ 
 (2)มากกวWา 25 ปZ 

การพัฒนาตนเองของนักศึกษาฝvก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1. ดVานบุคลิกภาพ 
2.ดVานเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.การรวบรวมขVอมูล ผูVวิจัยเก็บขVอมูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางเองเร่ืองการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษา ฝvกปฏิบัติการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 จํานวน 190 คน ระยะเวลาในการเก็บขVอมูล วันท่ี 15 
กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 

ประชากรศึกษา ไดVแกWศึกษานักศึกษาช้ันปZท่ี 5 ท่ีออกฝvกปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 จํานวน 190 คน 

ตัวแปรในการศึกษา ตัวแปรท่ีใชVในศึกษาไดVแกWการพัฒนาตนเอง 
เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการรวบรวมขVอมูล 
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แบบสอบถามการพัฒนาตนเองของนักศึกษาฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 

การวิเคราะหCขVอมูล โดยการโดยหาคWาเฉลี่ย (x) และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติท่ี
ใชVไดVแกWคWาความถ่ี คWารVอยละ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวWาการพัฒนาตนเองของนักศึกษาฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 ไดVแกW การพัฒนา
ตนเองดVานบุคลิกภาพ ดVานเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม  
 
การอภิปรายผล 
 1.จากผลการวิจัยท่ีพบวWา การพัฒนาตนเองของนักศึกษา ฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 ไดVแกW การ
พัฒนาตนเองดVานบุคลิกภาพในการน้ีนักศึกษาไดVมีการพัฒนาตนเองในเร่ืองการพัฒนาตนเองดVาน
บุคลิกภาพโดยภาพรวมและรายดVานประกอบดVวย4ดVาน คือ บุคลิกภาพทางกาย ประกอบดVวย ดVาน
กายภาพ เชWน รูปรWางหนVาตา กิริยาอาการ ลักษณะทWาทางท่ีสงWางาม การแตWงกายท่ีเหมาะสม 
กิริยามารยาท เปYนตVน ดVานวาจา เชWน การพูดดVวยถVอยคําท่ีถูกตVอง ชัดเจน เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
คลWองแคลWว ไพเราะอWอนหวาน และพูดจามีสาระมีเหตุผล ดVานการวางตัว และดVานอิริยาบถ บุคลิกภาพ
ดVานอารมณC เชWน การควบคุมอารมณCไดVดี ความสนใจผูVเรียน การมีอารมณCขัน ไมWเครWงเครียดจริงจัง
จนเกินไป มีอารมณCแจWมใส เบิกบาน ย้ิมแยVม และรWาเริงอยูWเสมอ บุคลิกภาพดVานสังคม เชWน มีความเปYน
ผูVนํา ใหVความรWวมมือกับผูVอ่ืน ชุมชน และสังคม ความมีระเบียบวินัย สามารถปรับตัวเขVากับสังคมไดVดี มี
ความอWอนนVอมถWอมตน มีการวางตัวท่ีเหมาะสมในสังคม บุคลิกภาพดVานสติปpญญา เชWน การมีปฏิภาณ
ไหวพริบท่ีดี มีความสามารถในการแกVไขปpญหาเฉพาะหนVา มีการตัดสินใจท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสรVางสรรคC 
มีความรูVรอบตัวดี เปYนคนชWางสังเกต ละเอียดรอบคอบ มีความรูVในรายวิชาท่ีสอนดVานวิจัย คอมพิวเตอรC 
และสื่อเทคโนโลยีตWางๆ มีความรูVดVานเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล อยูWในระดับมากซึ่งสอดคลVอง
กับงานวิจัย เนืองนิตยC จWาแกVว (2537) ไดVศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความตVองการพัฒนาตนเองของครู
โรงเรียนรWวมพัฒนาการใชVหลักสูตร มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบวWา
การพัฒนาตนเองของครู โรงเรียนรWวมพัฒนาการใชVหลักสูตร มัธยมศึกษาดVานการพัฒนาตนเองโดย
โรงเรียนจัดข้ึน และดVานการพัฒนาโดยหนWวยงานเจVาสังกัดหรือหนWวยงานอ่ืนท่ีจัดข้ึน ปรากฏวWาครูมี
ความตVองการพัฒนาตนเองอยูWในระดับมากท้ัง 3 ดVาน ครูเพศชายและเพศหญิงมีความตVองการพัฒนา
ตนเองแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ครูสายวิชาสามัญและสายอาชีพมีความตVองการพัฒนา
ตนเองแตกตWางกันอยWางไมWมีนัยสําคัญ  
 2.จากผลการวิจัยท่ีพบวWา การพัฒนาตนเองของนักศึกษา ฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาสาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 ไดVแกW การ
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พัฒนาตนเองดVานพัฒนาตนเองดVานดVานเทคนิควิธีในการทํากิจกรรมไดVแกW เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูV เทคนิคการเก็บเด็ก เทคนิคการเลWานิทาน เทคนิคการวาดรูป เทคนิคการผลิตสื่อ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนVนผูVเรียนเปYนสําคัญ และผูVสอนจะตVองพัฒนาวิธีการสอนของตนเองอยูWเสมอ เพราะ
ถVาครูผูVสอนมีการพัฒนาตนเอง มีวิธีการสอนท่ีแปลกใหมW ก็จะทําใหVผูVเรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียน 
และสิ่งท่ีสําคัญก็คือ จะทําใหVผูVเรียนเกิดการเรียนรูV สWงผลตWอพัฒนาการของผูVเรียนในทุกๆ ดVาน ซึ่ง
สอดคลVองกับงานวิจัย รองศาสตราจารยCนิลมณี พิทักษC (2551) งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูVท่ีเนVนทักษะการคิด กลุWมสาระการเรียนรูV สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการวิจัย
พบวWา การพัฒนารูปแบบการเรียนรูVตามกระบวนการ เรียนรูVท่ีเนVนทักษะการคิด โดยใชVโครงงาน ผูVวิจัย
ตVองดําเนินการใหVความรูVเชิงหลักการแนวคิดเก่ียวกับทักษะการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรูVท่ีเนVน
ผูVเรียนเปYนสําคัญโดยใชVโครงงาน การผลิตสื่ออุปกรณCประกอบการสอน จากน้ันจึงพัฒนาความรูVจากท่ี
อบรมมาจัดเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรูVท่ีเนVนทักษะการคิดโดยโครงงาน เม่ือกลุWมเป�าหมาย
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูVแลVวจัดกิจกรรมใหVมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูVระหวWางบุคคลโดยมีผูVวิจัย
ใหVคําปรึกษาแกVไข พรVอมท่ีจะนําไปปฏิบัติการในช้ันเรียน สําหรับทักษะการคิดโดยใชVโครงงาน ของ
นักเรียนพบวWา พฤติกรรมท่ีแสดงทักษะการคิดข้ันเสนอสถานการณCปpญหา นักเรียนใชVทักษะดVานการสื่อ
ความหมาย ทักษะยWอยการบอกความรูVออกมาดVวยตนเอง(recalling) ทักษะยWอยการใชVขVอมูล (using 
information) ข้ันกําหนดปpญหา นักเรียนใชVทักษะดVานการสื่อความหมาย ทักษะยWอยการอธิบาย
(explaining) และ ทักษะการคิดท่ีเปYนแกน ทักษะการต้ังคําถาม (questioning) ข้ันสรVางโครงรWาง
โครงงาน นักเรียนใชVทักษะการคิดท่ีเปYนแกนทักษะการเก็บรวบรวมขVอมูล (information gathering) ข้ัน
ลงมือปฏิบัติ นักเรียนใชVทักษะการคิดท่ีเปYนแกนทักษะการเก็บรวบรวมขVอมูล (information gathering) 
ข้ันนําเสนอโครงงาน นักเรียนใชVทักษะดVานการสื่อความหมาย ทักษะยWอยการอธิบาย (explaining) และ 
ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะยWอยการสรVางองคCความรูVใหมW(constructing) 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะสาํหรับการนาํวิจัยไปใช* 
 1. ควรจัดทําโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหVกับนักศึกษา กWอนออกไปฝvกประสบการณCเต็ม
รูปแบบ 
 2. ควรจัดทําโครงการพัฒนาดVานเทคนิควิธีในการทํากิจกรรมใหVกับนักศึกษา กWอนออกไปฝvก
ประสบการณCเต็มรูปแบบ 
 ข*อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยต�อไป 
 ควรทําการวิจัยสําหรับนักศึกษาท่ีจะออกฝvกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาอ่ืน 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

75 
 

เอกสารอ*างอิง 
กอบกิจ ธรรมานุชิต. (2540). ปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับปRญหาการฝ}กประสบการณ�วิชาชีพของ

นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา. ปริญญานิพนธCการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร. 

เกียรติวัฒนCวัชญากาณจนC.(2553).การศึกษาสภาพปRญหาการฝ}กประสบการณ�วิชาชีพครูนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร�สาขาวิชาพลศึกษาสถาบันการศึกษา. 

คณะครุศาสตรC.(2552).คู�มือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพรW. 

นิลมณี พิทักษC .( 2552) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู*ท่ีเน*นทักษะการคิด กลุ�มสาระการ
เรียนรู* สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยขอนแกWน 

เนืองนิตยC จWาแกVว (2537) การศึกษาความต*องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนร�วมพัฒนาการใช*  
หลักสูตร มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7 

วินัย เพชรชWวย การพัฒนาตน Self Development, เขVาถึงจาก std.eng.src.ku.ac.th เขVาถึงเม่ือ 
25 มีนาคม 2560 

 

 

 



76 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

องค�ประกอบคุณภาพการบริการท่ีส�งผลต�อเจตนาพฤติกรรมของ 
บัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน 

Services Quality Components That Affected Behavioral Intentions 
of Graduate Students in Private Educational Institutions 

 
ลัดดาวัลย� คงสมบูรณ�1, ธารินี กิตติกาญจนโสภณ2 และวีระ วงศ�สรรค�3 

Laddawan Kongsomboon1, Tarinee Kittikanjanasophon2 and Weera Wongsan3  
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตรC โทร.089 443 6941 

2.สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรC โทร.064 942 8262 
1.Branch of Technology and Educative Communication, Education-Faculty, Tel 081274 1886 

2.Branch of Educational Administration, Education-Faculty, Tel 064 942 8262 
e-mail: Tarinee2004@outlook.co.th 

 
บทคัดย�อ 

 วัตถุประสงคCของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษา (1) คุณภาพการบริการของสถาบันศึกษาเอกชน (2) เจตนา
พฤติกรรมของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (3) ความสัมพันธCขององคCประกอบคุณภาพการบริการท่ี
สWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน กลุWมตัวอยWางในการวิจัยเปYนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน กําหนดขนาดกลุWมตัวอยWางโดยเทียบจากตารางของ Krejcie and Morgan 
(1977, pp.607-610 ) จํานวน 296 คน ดVวยวิธีการสุWมอยWางงWาย (simple random sampling)       
    ผลการวิจัยพบวWา (1) ระดับคุณภาพการบริการของสถาบันศึกษาเอกชน ในภาพรวมและราย
ดVานอยูWในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70) ท้ังดVานประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร (การ
ใหVบริการดVานสื่อการเรียนการสอน, การใหVบริการดVานวิชาการ) และสภาพแวดลVอมการดําเนินงาน (การ
ใหVบริการดVานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก, การใหVบริการดVานหVองสมุด) (2) เจตนา
พฤติกรรมของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวWา ในภาพรวมและรายดVานอยูWในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.80) (3) ความสัมพันธCขององคCประกอบคุณภาพการบริการท่ีสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของ
บัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน ดังน้ี ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากรสWงผลตWอคุณภาพการ
บริการในเชิงบวกอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 สWวนสภาพแวดลVอมการทํางานสWงผลตWอคุณภาพการบริการ
ในเชิงบวกท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีคุณภาพบริการสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมดVานความจงรักภักดีและสายใย
ความผูกพันในเชิงบวกอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ขVอเสนอแนะสําหรับคุณภาพการบริการสามารถ
เพ่ิมพูนสายใยความผูกพันและความจงรักภักดีตWอองคCการในเชิงบวก จึงจําเปYนตVองหม่ันตรวจสอบความ
ตVองการ และประเมินคุณภาพการบริการ ในดVานการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธCของบุคลากร ใหVความสนใจ
การปรับปรุงสภาพแวดลVอมการดําเนินงานใหVพรVอม สะอาดและสะดวกตWอผูVรับบริการเสมอ 
 
คําสําคญั: องคCประกอบ คุณภาพการบริการ เจตนาพฤติกรรม 
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Abstract 
     The purpose of this research were to study (1) the services quality of the 
private educational institutions (2) the behavioral intentions of graduate students in 
the private educational institutions (3) the relationship of services quality 
components that affected the behavioral intentions of the graduate students in the 
private educational institutions. The samples in this study were 296 graduate 
students in the private educational institutions. The sample size was determined by 
using the table of Krejcie and Morgan (1977, pp.607-610) with simple random 
sampling. 
  The results of the research revealed that (1) The level of services quality of 
the private educational Institutions. In overall and each aspect were at the highest 
level ( = 4.70), both in the efficiency of personnel interaction (Providing teaching 
and learning media services, academic services) and operating environment (Providing 
services regarding buildings and facilities, library services) (2) The behavioral 
intentions of graduate students in the private educational institutions, found that In 
overall and each aspect were at the highest level ( = 4.80). (3) The relationship of 
services quality components that affected the behavioral intentions of graduate 
students in private educational institutions as follows: The efficiency of personnel 
interaction affected the services quality with positive significantly at .05 level. The 
operating environment affected the services quality, positively at .01 level. Services 
quality affected the behavioral intentions of loyalty and bonding behavior with 
positive significantly at .05 level. Suggestions for services quality can increase positive 
relationships and organizational loyalty. Therefore need to regularly check the needs 
and assess the quality of services. In the field of communication or interaction of 
personnel. Pay attention to improving the operating environment to be ready. Always 
clean and convenient for service recipients. 
 
Keywords: Components, Service Quality, Behavioral Intentions 
 
บทนํา 
 การจัดศึกษาในปpจจุบันไดVเนVนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจําเปYนอยWางย่ิงท่ีจะตVองบริหาร
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเปYนกลไกสําคัญท่ีจะสWงเสริมและผลักดัน
ใหV กระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรท่ีเก่ียวขVองดําเนินไปอยWางสอดคลVองกันเปYนระบบ มุWง
ไปในทิศทางท่ีไดVรWวมกันกําหนดไวVเพ่ือใหVบรรลุเป�าหมายของการปฏิรูป การศึกษาอยWางมีประสิทธิภาพ
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และเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังเป�าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาท่ีสําคัญคือคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต ดังน้ันกระแสผลักดันทุกดVานจึงมุWงไปท่ีสถาบัน
ศึกษาซึ่งมีหนVาท่ี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหV มีคุณภาพ ปpจจัยนําเขVา
กระบวนการผลิตจะเปYนจุดเร่ิมตVนของคุณภาพการศึกษา ในดVานคุณภาพของสถาบันศึกษาเปYน
ประเด็นสําคัญ (ธงชัย สันติวงษC, 2560, หนVา 17) คุณภาพจะเกิดข้ึนจากความรWวมมือของผูVปกครอง
และปpจจัยภายในคือ บทบาทของผูVบริหารและบุคลากรครู อาจารยCในการจัดการเรียนการสอน ปpจจัย
ดVานกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ังคุณภาพดVานการบริการอยWางแทVจริงทํา
ใหVเปYนแนวทางในการ พัฒนางานใหVมีคุณภาพดVานการบริการท่ีดี เสมือนหัวใจสําคัญ ในอันท่ีจะ
กระตุVนเตือนบุคลากรครูใหVคําแนะนําและประสานงานใหVทุกคนทํางานรWวมกัน อยWางมีประสิทธิภาพใน
ดVานการเรียน การสอน ผูVบริหารในหนWวยงานท่ีมีวิสัยทัศนCกวVางไกลสามารถบริหาร และการจัดการใชV
ทรัพยากรท่ีมีอยูWไดVและสามารถจัดทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนVนผูVรับบริการ
เปYนสําคัญ นับเปYนยุทธศาสตรCสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไดVอยWางมีประสิทธิภาพ ดVวยเหตุน้ีผูVวิจัย
ในฐานะท่ีเก่ียวขVองกับการดูแลนักศึกษาจากตWางประเทศจึงตVองการทราบถึงองคCประกอบในสภาพ
การจัดการศึกษาของคณาจารยC กับการรับรูVคุณภาพในการใหVบริการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ศึกษาเอกชนตWอนักศึกษาตWางประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีนเพ่ือการผลิตบัณฑิตใหVมี
คุณภาพตามความตVองการของสังคมและนโยบายของประเทศใหVมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตWอไป 

การแสวงหาผลประโยชนCจากทรัพยากร ธรรมชาติโดยไมW จํากัดขอบเขต กWอใหV เกิด
สภาพแวดลVอมเสื่อมโทรมสWงผลกระทบตWอคุณภาพชีวิต คุณภาพของการปฏิบัติงาน ความกVาวหนVา 
และความม่ันคงของประเทศดVวย (ศิริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561) ปpจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีสWงผล
กระทบตWอความสําเร็จหรือลVมเหลวขององคCการ คือ เจตนาพฤติกรรมของงพฤติกรรมท่ีถูกตVอง
เหมาะสม นับเปYนปpจจัยสําคัญย่ิงตWอการบริหาร การปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหVมีคุณภาพ และการบริหารจัดการ 
รวมท้ังคุณภาพดVานการบริการ ใหVตรงกับความตVองการท่ีแทVจริง สมาชิกหรือนักศึกษาควรมีสWวนรWวม
ในการกําหนดการบริการ ท้ังดVานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป 
การปฏิบัติใหVมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลVอม และสภาวะปpจจุบันเพ่ือความคลWองตัวในการ
ดําเนินงาน อีกท้ังสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตหรือนักศึกษาผูVรับบริการกลWาวโดยรวมๆ วWา 
บรรยากาศองคCการ สภาพแวดลVอมการดําเนินงาน และประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร
ในสถาบันศึกษาท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธCระหวWางบุคคล กับสิ่งแวดลVอมภายในท่ีดีแลVวสWงผลตWอ
ความรูVสึกของบัณฑิต บุคลากรเปYนองคCประกอบท่ีสําคัญย่ิงตWอความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันศึกษา 
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความคิดและคุณธรรม สภาพแวดลVอม บรรยากาศ
องคCการเปYนปpจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหVการดําเนินงานขององคCการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปYนตัวกําหนดเจตนาพฤติกรรมสําคัญของบุคคลในการทํางาน (ศิริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561) และ
เสริมสรVางความจงรักภักดี มีสายใยความผูกพัน หรือความสัมพันธCระหวWางบัณฑิตกับองคCการ/สถาบัน
ศึกษาการพัฒนางานใหVมีคุณภาพดVานการบริการท่ีดี เสมือนหัวใจสําคัญ ในอันท่ีจะกระตุVนเตือน
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บุคลากรครูใหVคําแนะนําและประสานงานใหVทุกคนทํางานรWวมกัน อยWางมีประสิทธิภาพในดVานการ
เรียน การสอน ผูVบริหารในหนWวยงานท่ีมีวิสัยทัศนCกวVางไกลสามารถบริหารการใชVทรัพยากรท่ีมีอยูWไดV
และสามารถจัดทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนVนผูVรับบริการเปYนสําคัญ นับเปYน
ยุทธศาสตรCสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไดVอยWางมีประสิทธิภาพ 
 ดVวยเหตุน้ีผูVวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาเร่ือง องคCประกอบคุณภาพการบริการท่ีสWงผลตWอ
เจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตหรือผูVเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน ท่ีสัมพันธCกับ
พฤติกรรมการดําเนินงานหรือประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากรครูอาจารยC มาใชVเปYน
แนวทางในการสWงเสริมพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหVมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 
และประยุกตCใชVในการบริหารงานของสถาบันศึกษาใหVมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตWอไป  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของสถาบันศึกษาเอกชน                      
 2. ศึกษาเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตหรือผูVเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันศึกษา
เอกชน     
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางคุณภาพการบริการกับเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตใน
สถาบันศึกษาเอกชน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรต*น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

คุณภาพด*านการบริการ (Xtot)  เจตนาพฤติกรรมของบัณฑิต  ( Ytot ) 
1. ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของ
บุคลากร  
2. สภาพแวดลVอมการดําเนินงาน 

  1. ความจงรักภักดี  2. การลาจาก  
  3. สายใยความผูกพัน 

ท่ีมา : ปารCค (Park, 2010) อVางถึงใน ศิริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

หอการค�า. ปZที่ 38(4) ตุลาคม-ธันวาคม 2561.  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 เพ่ือใหVสอดคลVองกับวัตถุประสงคCของงานวิจัย  
 ผูVวิจัยไดVกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไวVวWา คุณภาพดVานบริการของสถาบันศึกษาเอกชนยWอม
สWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชนอยWางนVอยหน่ึงดVาน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยWางใดอยWางหน่ึงของบุคคลหรือ

องคCกร เพ่ือตอบสนองความตVองการของบุคคลอ่ืนใหVไดVรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิด
ความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไมWสามารถจับตVองไดV ไมW
สามารถครอบครองเปYนเจVาของในรูปธรรมและไมWจําเปYนตVองรวมอยูWกับสินคVาหรือผลิตภัณฑCอ่ืนๆท้ังยัง
เกิดจากความเอ้ืออาทร มีนํ้าใจ ไมตรี เปZ¤ยมดVวยความปรารถนาดี ชWวยเหลือเก้ือกูลใหVความสะดวก
รวดเร็ว ใหVความเปYนธรรมและความเสมอภาค (Brady, M.K., 2001) รายงานวWา หลักของการ
ใหVบริการน้ันตVองสามารถตอบสนองความตVองการของบุคคลสWวนใหญW ไดV แตWขณะเดียวกันก็ตVอง
ดําเนินการไปโดยอยWางตWอเน่ืองสมํ่าเสมอเทWาเทียมกันทุกคน ท้ังยังใหVความ สะดวกสบายไมWสิ้นเปลือง
ทรัพยากร และไมWสรVางความยุWงยากใหVแกWผูVใชVบริการมากจนเกินไป โดยการใหVบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเปYนประโยชนCตWอผูVรับบริการมากท่ีสุด คือ การใหVบริการท่ีไมWคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปYนการ
ใหVบริการท่ีปราศจากอารมณCไมWมีความชอบพอ แมVวWาประเทศชาติจะมีอุปสรรคปpญหาหรือความไมW
พรVอม ผลจากการเกิดข้ึนของสิ่งใหมWๆ เปYนสิ่งท่ีนWาทVาทVายตWอการเริมไตW บันไดข้ันท่ี 1 แหWงศตวรรษที 
21 น้ีไปดVวยกันอยWางตระหนักดVวยตนเองโดยไมWตVองรอนโยบายหรือคําสั่งจากสWวนกลางหรือตVนสังกัด 
ควรทํางานกันอยWางเปYนมดงานคนละไมVคนละมือ (วิโรจนC สารรัตนะ, 2560) จากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโลกท่ีเปYนไปตามกระแสโลกาภิวัฒนC ประชากรของประเทศเผชิญกับการแขWงขันทางเศรษฐกิจ 
บVางก็มีการแสวงหาผลประโยชนCจากทรัพยากร ธรรมชาติโดยไมW จํากัดขอบเขต กWอใหV เกิด
สภาพแวดลVอมเสื่อมโทรมสWงผลกระทบตWอคุณภาพชีวิต คุณภาพของการปฏิบัติงาน ความกVาวหนVา 
และความม่ันคงของประเทศดVวย (ศิริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561) ปpจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีสWงผล
กระทบตWอความสําเร็จหรือลVมเหลวขององคCการ คือ สภาพของการสื่อสารของผูVที่เก่ียวขVองกับองคCการ 
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสาร การโนVมนVาวใจ หรือในกรณีอ่ืนๆ เชWน ในการบริโภคสารอาหารโดย
ใชVความกลัวตามแนวทฤษฎีกระบวนการคูWขนาน และระดับความรูVเก่ียวกับโซเดียม ท่ีมีตWอเจตนา
พฤติกรรมของผูVรWวมการทดลอง ในการลดการบริโภคโซเดียมท่ีมีแหลWงท่ีมาจากอาหารท่ีผWานการปรุง
แตWง หรือเหตุการณCที่เมื่อพWอแมWพบเจอพฤติกรรมของลูกที่ไมWดี...ใหVพWอแมWมีสติ!! แลVวใชVสมมติฐาน
ของเอ็นแอลพี ท้ังสอง เพ่ือใหVพWอแมW At cause เปYนแบบผูVเลือก ผูVลิขิตโดย R = Attitude คิดบวก 
+ Action การกระทํา คือพWอแมWเปYนโคVชชีวิตใหVกับลูก เพื่อใหVมีมุมมองที่กวVางขึ้น และมีทรัพยากร 
ความรูV ความเขVาใจ และทักษะการใชVชีวิตมากขึ้น แสดงถึงพฤติกรรมกับเจตนา ซึ่งมีความสําคัญย่ิง
ตWอความสําเร็จขององคCการดVวย (Booms, & Mohr L.A., 2002) เพราะการบริหารเปYนกระบวนการท่ี
สําคัญในการจัดการศึกษา ผูVบริหารมีบทบาทสําคัญย่ิง การบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและ
ดําเนินไปโดยไดVผลสําเร็จตามวัตถุประสงคCมากนVอยเพียงไรข้ึนอยูWกับความสามารถของผูVดํารงตําแหนWง
ผูVบริหาร ผูVบริหารตVองรูVจักดําเนินบทบาท พฤติกรรมภาวะผูVนําของตนไดVอยWางถูกตVองเหมาะสม 
ภาวะผูVนําจึงเปYนสิ่งสําคัญนับเปYนปpจจัยสําคัญย่ิงตWอการบริหาร การปฏิบัติงานใด ๆ หากคาดหวังจะ
ใหVผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลแลVวจําเปYนท่ีผูVนําตVองมีความชํานาญอยWางดี
ในสิ่งท่ีตนปฏิบัติ น่ันก็คือ มีทักษะใน การปฏิบัติงานในหนVาท่ีของตน ประกอบดVวย การมีอิทธิพลอยWางมี
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อุดมการณC การสรVางแรงบันดาลใจการกระตุVนเชาวนCปpญญา การคํานึงถึงความเปYนปpจเจกบุคคล และ
การคิดเชิงระบบ นอกจากน้ีจุดเร่ิมตVนของคุณภาพการศึกษา เป�าหมายของการปฏิรูปท่ีสําคัญคือ
คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต ดังน้ันกระแสผลักดันทุกดVานจึงมุWงไปท่ีสถาบันศึกษาซึ่งมีหนVาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหVมีคุณภาพ ปpจจัยนําเขVากระบวนการผลิตจะเปYน
จุดเร่ิมตVนของคุณภาพการศึกษา ในดVานคุณภาพของสถาบันศึกษาเปYนประเด็นสําคัญ (ธงชัย สันติวงษC
, 2560) คุณภาพจะเกิดข้ึนจากความรWวมมือของผูVปกครองและปpจจัยภายในคือ บทบาทของผูVบริหาร
และบุคลากรครู อาจารยCในการจัดการเรียนการสอน ปpจจัยดVานกระบวนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ รวมท้ังคุณภาพดVานการบริการ การบริหารดVานคุณภาพการบริการมักไมWตรงกับความ
ตVองการท่ีแทVจริง สมาชิกหรือนักศึกษามักไมWมีสWวนรWวมในการกําหนดการบริการ ท้ังดVานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป การปฏิบัติใหVมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลVอม และสภาวะปpจจุบันเพ่ือความคลWองตัวในการดําเนินงาน ทําใหVเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
และดีตWอการบริหารงานของสถาบันศึกษาโดยรวม จึงเปYนสิ่งแปลกใหมWสําหรับครูและบุคลากรภายใน
สถาบันศึกษาสWงผลตWอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรครูทั้งทางตรงและทางอVอม อีกท้ังสWงผล
ตWอเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตหรือนักศึกษาผูVรับบริการกลWาวโดยรวมๆ วWา บรรยากาศองคCการ 
สภาพแวดลVอมการดําเนินงาน และประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากรในสถาบันศึกษาท่ีเกิด
จากการปฏิสัมพันธCระหวWางบุคคล กับสิ่งแวดลVอมภายในท่ีดีแลVวสWงผลตWอความรูVสึกของบัณฑิต 
บุคลากรเปYนองคCประกอบท่ีสําคัญตWอความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันศึกษา และยังมีผลตWอคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความคิดและคุณธรรม สภาพแวดลVอม บรรยากาศองคCการ
เปYนปpจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหVการดําเนินงานขององคCการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปYน
ตัวกําหนดเจตนาพฤติกรรมสําคัญของบุคคลในการทํางาน (ศิริรัตนC รัตนพิทักษC , 2561) และ
เสริมสรVางความจงรักภักดี มีสายใยความผูกพันท่ีดี หรือความสัมพันธCระหวWางบัณฑิตกับองคCการ/
สถาบันศึกษา ผูVบริหารสถาบันศึกษาในฐานะผูVนํา เปYนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารการศึกษาท่ีจะ
เสริมสรVางบรรยากาศองคCการใหVบุคลากรครูในสถาบันศึกษา ไดVปฏิบัติงานดVวยความรูVสึกท่ีจะทํางาน
อยWางแทVจริงทําใหVเปYนแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานใหVมีคุณภาพดVานการบริการท่ีดี เสมือน
หัวใจสําคัญ ในอันท่ีจะกระตุVนเตือนบุคลากรครูใหVคําแนะนําและประสานงานใหVทุกคนทํางานรWวมกัน 
อยWางมีประสิทธิภาพในดVานการเรียน การสอน ผูVบริหารในหนWวยงานท่ีมีวิสัยทัศนCกวVางไกลสามารถ
บริหาร และการจัดการใชVทรัพยากรท่ีมีอยูWไดVและสามารถจัดทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน ท่ีเนVนผูVรับบริการเปYนสําคัญ นับเปYนยุทธศาสตรCสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไดVอยWางมี
ประสิทธิภาพ 
  ปpจจัยจูงใจท่ีใชVในการเสริมสรVางเจตนาพฤติกรรม การรับบริการจากการปฏิบัติงานคือ การ
ยอมรับนับถือในดVานพฤติกรรมการปฏิบัติงานดVานการสอน ผูVบริหารควรใหVโอกาสบุคลากรครูอาจารยC
เตรียมการสอน ดVานสนับสนุนการสอนควรอํานวยความสะดวกในการจัดทําสื่อ และดVานการพัฒนา
ตนเองควรจัดใหVมีการอบรมสัมมนาทางวิชาการ จากงานวิจัยท่ีกลWาวมาพอสรุปไดVวWา เจตนาพฤติกรรม
จากการบริการจะประสบผลสําเร็จมากหรือนVอย ข้ึนอยูWกับปpจจัยจูงใจในรูปของความรูVสึก ความเช่ือ 
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ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรครู รวมท้ังการท่ีบุคลากรมีมนุษยสัมพันธCท่ีดี มี
ความสามารถในการทํางานเปYนทีม ทําใหVบุคคลท่ีมีสWวนเก่ียวขVองสามารถประสานงานไดVอยWางมี
ประสิทธิภาพ ดํารงรักษาความเจริญขององคCการและพัฒนาใหVกVาวหนVาตWอไปไดVตลอด (วิโรจนC สาร
รัตนะ, 2560, หนVา 5) และยังสWงผลตWอความผูกพัน สรVางความจงรักภักดี ตWอสถาบันศึกษา ใหVกVาวทัน
ตWอความเปลี่ยนแปลง มีผลดีตWอคุณภาพทางการเรียนของผูVเรียน นอกจากน้ีบรรยากาศองคCการท่ีมี
สภาพแวดลVอมการดําเนินงานท่ีดียWอมเปYนปpจจัยท่ีทําใหVเกิดเจตนาพฤติกรรมท่ีดีดVวย  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขอบเขตด*านเนื้อหา ผูVวิจัยไดVกําหนดขอบเขตดVานเน้ือหาไวV ดังน้ี 
 ขอบเขตของเน้ือหา ในการวิจัยน้ีเปYนการวิจัยเชิงพรรณนา ผูVวิจัยมุWงศึกษาจากตัวแปรท่ีใชVใน
การวิจัยน้ี ไดVแกW เจตนาพฤติกรรม ท่ีไดVรวบรวมสรุป จากทฤษฎีของ ปารCค (Park, 2010) อVางถึงใน ศิ
ริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561. หนVา 108-125) ใน 3 ดVาน ดังน้ี (1) ดVานความจงรักภักดี (2) ดVานการลา
จาก (3) ดVานสายใยความผูกพัน และ ตัวแปร คุณภาพด*านการบริการ ซึ่งอVางถึงใน ศิริรัตนC รัตน
พิทักษC ใน 2 ดVาน ดังน้ี (1) ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร (2) สภาพแวดลVอมการ
ดําเนินงาน  
    ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ท่ีใชVในวิจัยน้ี ไดVแกW นักศึกษาระดับบัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน ปZการศึกษา 
2562 จํานวน 1,256 คน และไดVกําหนดขนาดกลุWมตัวอยWางโดยใชVตารางของ Krejcie and Morgan 
(1977, pp.607-610 ) จํานวน 296 คน โดยการสุWมอยWางงWาย (simple random sampling) 
 ขอบเขตด*านพื้นท่ี ไดVแกW สถาบันศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ันบัณฑิต /มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร ปZการศึกษา 2562                        
 การวิเคราะห�ข*อมูล หลังจากประมวลผลขVอมูลจากแบบสอบถามแลVว ผูVศึกษานํามาวิเคราะหCขVอมูล
ทางสถิติดVวยคอมพิวเตอรC โปรแกรมสําเร็จรูป ไดVดําเนินการหลังจากประมวลผลขVอมูลจาก
แบบสอบถามแลVว นํามาวิเคราะหCขVอมูลทางสถิติดVวยคอมพิวเตอรC โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหCดVวย
สถิติพ้ืนฐาน ไดVแกW คWาเฉลี่ย และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดVกําหนดเกณฑC การแปลความหมายของ
คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 33-35) ดังน้ี   

4.51 - 5.00  หมายถึง  อยูWในระดับมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50  หมายถึง  อยูWในระดับมาก  
2.51 - 3.50  หมายถึง  อยูWในระดับปานกลาง  
1.51 - 2.50  หมายถึง  อยูWในระดับนVอย  

   1.00 - 1.50  หมายถึง  อยูWในระดับนVอยท่ีสุด  
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ประโยชน�ที่ได*รับ  
ผลจากการวิจัยน้ี เปYนประโยชนCตWอการปฏิบัติงานของผูVมีสWวนเก่ียวขVองกับสถาบันศึกษา

เอกชน ดังน้ี 1. ทําใหVทราบระดับคุณภาพการบริการกับเจตนาพฤติกรรม 2. ความสัมพันธCระหวWาง
คุณภาพการบริการกับเจตนาพฤติกรรม สามารถเปYนขVอมูลในการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอน
ท่ีเปYนผลดีตWอผูVเรียน และสWงผลใหVการพัฒนากําลังคนของชาติใหVมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตWอไปและ
สามารถนําไปใชVประโยชนCในการแสวงหาแนวทางแกVไข ปรับปรุง หรือพัฒนาปpจจัยดVานตWาง ๆ ท่ีมี
สWวนเก่ียวขVอง หรือสิ่งท่ีอาจเปYนสาเหตุหรือปpจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ซึ่งมี
ความสําคัญเปYนอยWางย่ิงในอันท่ีจะชWวยเสริมสรVาง พัฒนาสถาบันศึกษาใหVเขVมแข็ง ทันตWอการ
เปลี่ยนแปลง 

 
นิยามศัพท�เฉพาะ  
 ผูVวิจัยไดVกําหนดนิยามความหมายและขอบเขตของศัพทCเฉพาะตWาง ๆ ท่ีนํามาใชV ดังน้ี 
 คุณภาพด*านการบริการ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีทําใหVเกิดการปฏิสัมพันธCระหวWาง
ผูVใหVบริหารกับผูVรับบริการ หรือบุคลากร ครูอาจารยCตามสถานการณCตWาง ๆ โดยการใหVบริการ ทําหนVาท่ี
หรืออิทธิพลท่ีตนมีอยูW ในการโนVมนVาว จูงใจหรือช้ีนําตWอผูVรับบริการ หรือบัณฑิต ทําใหVเกิดความเช่ือ 
ความศรัทธา การยอมรับ และยอมทําตามดVวยความเต็มใจ มีปฏิสัมพันธCที่ดีตWอกัน เพ่ือใหVการปฏิบัติงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงคCและเป�าหมายขององคCการท่ีกําหนดไวVซึ่งอVางถึงใน ศิริรัตนC รัตนพิทักษC ใน 2 
ดVาน ดังน้ี (1) ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร (2) สภาพแวดลVอมการดําเนินงาน 
 เจตนาพฤติกรรม หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของบัณฑิต เปYนสิ่งแปลกใหมWสําหรับครูและ
บุคลากรภายในสถาบันศึกษาสWงผลตWอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรครูท้ังทางตรงและ
ทางอVอมและยังสWงผลตWอการ สรVางแรงจูงใจ และกระตุVนใหVเกิดความทVาทาย กระตือรือรVนในการ
ทํางานของบุคลากร มุWงผลสัมฤทธ์ิของงานรWวมกัน เกิดแรงบันดาลใจเพ่ือการบริหารเปลี่ยนแปลง 
ตระหนักรูVในภารกิจ มองเห็นถึงวิสัยทัศนCและเป�าหมายของสถาบันศึกษาโดยรวม ใหVมีศักยภาพมาก
ข้ึน อีกท้ังสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตหรือนักศึกษาผูV รับบริการกลWาวโดยรวมๆ วWา 
บรรยากาศองคCการ สภาพแวดลVอมการดําเนินงาน และประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร
ในสถาบันศึกษาท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธCระหวWางบุคคล กับสิ่งแวดลVอมภายในท่ีดีแลVวสWงผลตWอ
ความรูVสึกของบัณฑิต กลายเปYนเจตนาพฤติกรรม ท่ีไดVรวบรวมสรุป จากทฤษฎีของ ปารCค (Park, 
2010) อVางถึงใน ศิริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561. หนVา 108-112) ใน 3 ดVาน ดังน้ี (1) ดVานความจงรักภักดี 
(2) ดVานการลาจาก (3) ดVานสายใยความผูกพัน    
 สถาบันศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยเอกชนท่ี จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 21 แหWง และระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูVตอบ
แบบสอบถาม แบWงเปYน 3 กลุWม ไดVแกW ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก  
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ผลการวิจัย   
 ผลการวิจัยน้ีพบวWา (1) ระดับคุณภาพการบริการของสถาบันศึกษาเอกชน ในภาพรวมและ
รายดVานอยูWในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70) ท้ังดVานประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร (การ
ใหVบริการดVานสื่อการเรียนการสอน, การใหVบริการดVานวิชาการ) และสภาพแวดลVอมการดําเนินงาน 
(การใหVบริการดVานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก, การใหVบริการดVานหVองสมุด) (2) เจตนา
พฤติกรรมของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวWา ในภาพรวมและรายดVานอยูWในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.80) (3) ความสัมพันธCขององคCประกอบคุณภาพการบริการท่ีสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของ
บัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน ดังน้ี ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากรสWงผลตWอคุณภาพการ
บริการในเชิงบวกอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 สWวนสภาพแวดลVอมการทํางานสWงผลตWอคุณภาพการ
บริการในเชิงบวกท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีคุณภาพบริการสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมดVานความจงรักภักดีและ
สายใยความผูกพันในเชิงบวกอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ขVอเสนอแนะสําหรับคุณภาพการบริการ
สามารถเพ่ิมพูนสายใยความผูกพันและความจงรักภักดีตWอองคCการในเชิงบวก จึงจําเปYนตVองหม่ัน
ตรวจสอบความตVองการ และประเมินคุณภาพการบริการ ในดVานการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธCของ
บุคลากร ใหVความสนใจการปรับปรุงสภาพแวดลVอมการดําเนินงานใหVพรVอม สะอาดและสะดวกตWอ
ผูVรับบริการเสมอ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจยั มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  
 (1) ระดับคุณภาพการบริการของสถาบันศึกษาเอกชน ในภาพรวมและรายดVานอยูWในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังดVานประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากร สอดคลVองกับสุนทร สมลือแสน (2559) 
และศิริรัตนC รัตนพิทักษC (2561) พบวWาปpจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีสWงผลกระทบตWอความสําเร็จ
หรือลVมเหลวขององคCการ คือเร่ือง ประสิทธิภาพของการสื่อสารของผูV ท่ี เก่ียวขVองกับองคCการ 
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสาร การโนVมนVาวใจ หรือในกรณีอ่ืนๆ รวมท้ังการใหVบริการดVานวิชาการ 
และสภาพแวดลVอมการดําเนินงาน (การใหVบริการดVานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก, การ
ใหVบริการดVานหVองสมุด)  
 (2) เจตนาพฤติกรรมของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวWา ในภาพรวมและรายดVาน
อยูWในระดับมากท่ีสุด ( = 4.80) เปYนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวVและสอดคลVองกับทฤษฎีของ ปารCค 
(Park, 2010) อVางถึงใน ศิริรัตนC รัตนพิทักษC, 2561. หนVา 108-125)  
 (3) ความสัมพันธCขององคCประกอบคุณภาพการบริการท่ีสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมของบัณฑิต
ในสถาบันศึกษาเอกชน ดังน้ี ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธCของบุคลากรสWงผลตWอคุณภาพการบริการ
ในเชิงบวกอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 สWวนสภาพแวดลVอมการทํางานสWงผลตWอคุณภาพการบริการใน
เชิงบวกท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีคุณภาพบริการสWงผลตWอเจตนาพฤติกรรมดVานความจงรักภักดีและสายใย
ความผูกพันในเชิงบวกอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลVองกับ Parasuraman, Zeithaml, V.A., 
A. (1996), ศิริรัตนC รัตนพิทักษC (2561) และธงชัย สันติวงษC. (2560).  
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ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีแนวคิดเสนอแนะดังตWอไปน้ี 
 1. คุณภาพการใหVบริการ ท้ัง 2 ดVานคือ การบริการดVานวิชาการจากการปฏิสัมพันธCของ
บุคลากรและสภาพแวดลVอมการดําเนินงาน เชWน การบริการดVานสื่อการเรียนการสอน การบริการดVาน
หVองสมุด และการบริการดVานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก จากผลการวิจัยน้ี 
ขVอเสนอแนะสําหรับคุณภาพการบริการสามารถเพ่ิมพูนสายใยความผูกพันและความจงรักภักดีตWอ
องคCการในเชิงบวก จึงจําเปYนตVองหม่ันตรวจสอบความตVองการของผูVรับบริการ และประเมินคุณภาพ
การบริการ ในดVานการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธCของบุคลากร ใหVความสนใจการปรับปรุงสภาพแวดลVอม
การดําเนินงานใหVพรVอม สะอาดและสะดวกตWอผูVรับบริการเสมอ 
   ข*อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป  
 1. ควรศึกษาการใหVบริการดVานคุณภาพการบริการของสถาบันศึกษาเครือขWายอ่ืนๆ เพ่ือเปYน
ขVอมูลผลักดันใหVสถาบันการศึกษาสามารถยืนอยูWในตลาดแหWงการแขWงขัน  
 2. ควรใชVเทคนิควิธีที่หลากหลาย ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยตWางๆ มารWวมบูรณาการในงานวิจัย 
เพ่ือเปYน Mix Methodology จะทําใหVงานวิจัยมีความนWาสนใจและสามารถนําไปใชVประโยชนCกับกลุWม
ตWางๆ ไดVตรงตามสภาพความเปYนจริง 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือ (1) ศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (2) นําเสนอรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การดําเนินการวิจัยผูVวิจัยไดVรวบรวมขVอมูล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังสอบถามความคิดเห็นและความตVองการท่ีมีตWอการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากผูVบริหารสถานศึกษา และครูผูVสอนดVานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยเปYนแบบสอบถาม 
และแบบประเมิน การวิเคราะหCขVอมูลใชVโปรแกรมคอมพิวเตอรC เพ่ือหาคWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม และคWาพิสัยระหวWางควอไทลC และใชVการวิเคราะหCเน้ือหาใน
ขVอมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัย พบวWา รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จะตVองมีองคCประกอบสําคัญ คือ (1) แนวคิด วิสัยทัศนC วัตถุประสงคC ภารกิจ ระบบ
การบริหารการจัดการองคCกร ไดVแกW การวางแผน การจัดองคCกร บุคลากร การอํานวยการ  
การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมินผล ผูVทรงคุณวุฒิรับรองวWา
รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูWในระดับดี 
มีความเหมาะสม มีความเปYนไปไดVที่จะนําไปดําเนินการจริงไดV 
 

คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The purpose of this research was to (1) study the model of innovation 

management and information technology. in schools under the Bangkok Metropolitan 
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Authority (2) present the model of innovation management and information 
technology in schools under the Bangkok Metropolitan Administration In conducting 
the research, the researcher collected data from the concept study. Theories related 
to model of innovation management and information technology. Including inquire 
Opinions and needs towards innovation management and information technology. 
From school administrators and teachers in information technology and teaching 
media in 437 schools under the Bangkok Metropolitan Administration. The research 
instrument was a questionnaire and the assessment form Data analysis using computer 
programs to find the percentage, average, standard deviation Median mode and range 
between quartiles and use content analysis in qualitative data. 

The result of the research shows that the model of innovation management 
and information technology in schools under the Bangkok Metropolitan 
Administration Must have important components which are (1) concepts, vision, 
objectives, mission, management system, organization management, including 
planning, organization, personnel, administration Coordination, resource allocation, 
reporting, and evaluation. The experts certify that the model for innovation 
management and information technology in schools under the Bangkok Metropolitan 
Administration At a good level Is suitable It is possible to put it into action. 

 

Keywords: Management model, Innovation and information technology, Under the Bangkok 
Metropolitan Administration 
 
บทนํา 

บทบาทและความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดVวWา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดVเขVามาเปYนสWวนหน่ึงของระบบการจัดการศึกษาโดยสWวนรวมในอันท่ีจะนํามา 
ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีนWาพึงพอใจ ปpจจุบันสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาจะถูก
กําหนดใหVมีความชัดเจนในบทบาทตWอการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในทุกระดับช้ันและหลากหลาย
รูปแบบ มีระบบการดําเนินงานท่ีเดWนชัด ดังจะเห็นไดVจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ ไดV
กําหนดนโยบายและไดVความสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในหมวดท่ี 9 (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหWงชาติ, 2553) 

นอกจากน้ี หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดVกําหนดคุณลักษณะของครู 
ผูVเรียนอันพึงประสงคCไวV ดังน้ี “ครู ผูVเรียนมีความรูVอันเปYนสากล รูVเทWาทัน การเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญกVาวหนVาทางวิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชVเทคโนโลยี ปรับ
วิธีการคิด วิธีการทํางานไดVเหมาะสมกับสถานท่ี” และในสWวนท่ีเก่ียวขVองกับแหลWงเรียนรูVและเครือขWาย
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ไดVกําหนดใหVสถานศึกษา หนWวยงานท่ีเก่ียวขVอง และผูV ท่ี มีหนVาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร
ดําเนินการดังน้ี 
 1. จัดหาหรือจัดใหVมีแหลWงการเรียนรูVศูนยCสื่อการเรียนรูVท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและ 
ในชุมชนเพ่ือการศึกษาคVนควVา แลกเปลี่ยนประสบการณCการเรียนรูV และพัฒนาสื่อสารการเรียนรูV 
 2. จัดใหVมีเครือขWายการเรียนรูVเพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูVระหวWางสถานศึกษา
ทVองถ่ิน ชุมชน และสังคมอ่ืน 
 จากท่ีกลWาวมาขVางตVน จะเห็นไดVวWา ความตVองการขVอมูลท่ีเปYนปpจจุบันและการมีทักษะการ
ประมวลขVอมูลเปYนสิ่งท่ีตVองการควบคูWไปดVวยกัน จึงกWอใหVเกิดแนวคิดวWา ครูควรมีแหลWงศึกษาคVนควVาท่ี
ชWวยใหVครูไดVศึกษาคVนควVาขVอมูลไดVท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ดVวยความสามารถของเทคโนโลยี
ท่ีโรงเรียนพึงจะมีรวมถึงการผลิตงานและสื่อการเรียนการสอนของครูตามมาตรา 65 และ 66 ท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งสอดคลVองกับแนวคิดของ Knapp and 
Glenn (1996) ท่ีกลWาววWา เทคโนโลยีชWวยใหVผูVเรียนเรียนรูVอยWางอิสระมากข้ึนและพัฒนาผลงานใหVมี
คุณภาพ ชWวยอํานวยความสะดวกตWอการทํางานท่ีรWวมมือกันทําเปYนกลุWม ชWวยสืบคVนขVอมูลไดVอยWาง
มากมาย นําไปสูWมุมมองหลายแงWมุมสําหรับการคิดวิเคราะหC และเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายสําหรับ
การสื่อสารหรือเช่ือมโยงกับความรูVใหมW ๆ ซึ่งทําใหVเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผูVรับความรูVไปสูWผูVเสาะหา
ความรูV จากการเรียนรูVเฉพาะหVองเรียนไปสูWทุกหนทุกแหWง ทุกเวลา จากการเรียนรูVบนกระดาษ ไปสูW
การเรียนรูVบนเทคโนโลยีการสื่อสาร จากสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพไปสูWสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Rosenberg, 2001) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชVใน
การศึกษาน้ี จะมีประโยชนCตWอผูVเรียนมาก ชWวยใหVผูVเรียนไมWวWาจะอยูWที่ใดในเมืองหลวงหรือในตWางจังหวัด 
มีโอกาสเทWาเทียมกันในดVานการศึกษามากข้ึน เน่ืองจากโอกาสในการรับการเรียนการสอนไดVมาตรฐาน
เดียวกันจากผูVเช่ียวชาญในสาขาตWาง ๆ คนเดียวกัน และจากแหลWงเรียนรูVแหลWงเดียวกัน (ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง, 2541) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตCใชVในระบบการศึกษา และฝvกอบรมน้ัน 
มุWงเนVนในการพัฒนาศักยภาพคนใหVมีความสามารถในดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคลVองกับ
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล โดยเฉพาะอยWางย่ิงการปฏิรูปการเรียนรูVของนักเรียนและ
ปฏิรูป-การสอนของครู มีความจําเปYนอยWางย่ิงท่ีจะตVองพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
คุณภาพใหVสูงข้ึน (ศักด์ิชัย นาคเอ่ียม, 2544, หนVา 3) 
 จากความเปYนมาท่ีมาและกรอบแนวการวิจัย รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จะเห็นวWา ความสําคัญของการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญกับการศึกษา มีบทบาทเปYนอยWางมาก มีความจําเปYนอยWางย่ิง
เพราะฉะน้ัน ผูVวิจัยเล็งเห็นวWาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตVองสนองการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดVอยWางมีประสิทธิภาพ เพราะเปYนหนWวยกลางท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จึงจําเปYนอยWางย่ิงจะตVองมีงานวิจัยเพ่ือสนับสนุน 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

นวัตกรรมทางการศึกษา เปYนการนําเอาสิ่งใหมWซึ่งอาจจะอยูWในรูปของความคิดหรือการ
กระทํา รวมท้ังสิ่งประดิษฐCก็ตามเขVามาใชVในระบบการศึกษา เพ่ือมุWงหวังท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูWเดิม
ใหVระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทําใหVผูVเรียนสามารถเกิดการเรียนรูVไดVอยWางรวดเร็ว
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และชWวยใหVประหยัดเวลาในการเรียน เชWน การสอนโดยใชVคอมพิวเตอรCชWวย
สอน การใชVวีดิทัศนCเชิงโตVตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอรCเน็ต 
เหลWาน้ี เปYนตVน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมักเรียกวWา ไอที(IT) น้ัน เนVนถึงการจัดการใน กระบวนการ
ดําเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในข้ันตอนตWาง ๆ ต้ังแตWการเสาะแสวงหา การวิเคราะหCการ
จัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพรW เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตVอง ความแมWนยํา และความ
รวดเร็วทันตWอการนํามาใชVประโยชนC (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2548 : 10) 
 ในระบบของการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ไมWวWาจะเปYนการจัดการเรียนการสอนในระบบ
โรงเรียน  (formal education) การจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน  (nonformal 
education) รวมท้ังการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) ก็ตาม โดยเฉพาะอยWางย่ิง
สังคมในปpจจุบันไดVกVาวไปกับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญทางดVานวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยีของ
ยุคแหWงสังคมสารสนเทศ (information age)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
2. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปZ พ.ศ. 2556-2575  

รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร 

 

1. แนวคิดการสรVางรูปแบบ 
2. นวัตกรรม 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ทฤษฎีระบบแนวคิดการจัดการและการบริหารระบบ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เปYนการวิจัยเชิงใชVรูปแบบการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ผูVวิจัยไดVดําเนินการวิจัย 7 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 เปYนการวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาสภาพปpญหาความตVองการรูปแบบการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542 แกVไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปZ พ.ศ. 2556-2575 
 2. ศึกษาองคCความรูV ทําการศึกษา หาขVอมูลและแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบและการจัดการ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. ศึกษาลักษณะการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศและตWางประเทศ 
ผWานทางอินเตอรCเน็ต 
 4. สัมภาษณCผูVบริหารโรงเรียในสังกัดกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและรูปแบบการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดVแกW การบริหารและการจัดการ ลักษณะโครงสรVางทางกายภาพการบริการ และวัสดุ
อุปกรณC 
 ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหCและสรุปรูปแบบ 
 1. วิเคราะหCระบบและงานของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. สังเคราะหC รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนท่ี 4 สรVางรWางรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหCขVอคิดเห็นและขVอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนารWางรูปแบบการ
จัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้ันตอนท่ี 6 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยผูVทรงคุณวุฒิทางดVานจัดระบบและออกแบบทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 3 คน  
 ข้ันตอนท่ี 7 นําผลการรับรองจากผูVทรงคุณวุฒิมาสรVางรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปYนฉบับสมบูรณC 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพความตVองการรูปแบบ 
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

ใชVวิธีการสํารวจ (Survey)  
ข้ันตอนท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการวิจัย 
 
 ประชากรท่ีใช*ในการวิจัย คือ ผูVบริหารสถานศึกษา และครูผูVสอนดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย  
วิธีการท่ีใชVในการวิจัย ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการใชVแบบสอบถาม สํารวจความ

ตVองการรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนําขVอมูลท่ีไดVเปYนขVอมูลพ้ืนฐานในการรWางรูปแบบ  

วิธีการท่ีใชVในการวิจัย ระยะท่ี 2 เปYนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชVแบบสัมภาษณC ในการศึกษา
แนวคิด รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จากผูVเช่ียวชาญ เพ่ือนําขVอมูลท่ีไดVเปYนกรอบเน้ือหาในการรWางรูปแบบ หลังจากน้ัน จึงดําเนินการวิจัย  
ระยะท่ี 3 ซึ่งเปYนการรWางรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พรVอมรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในการนํารูปแบบไปตรวจสอบโดยใหVผูVทรงคุณวุฒิ รับรองรูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชVเก็บ
รวบรวมขVอมูลประกอบดVวย เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 คือ แบบสอบถามสํารวจความ
ตVองการรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะหCขVอมูลเชิงปริมาณโดยใชVโปรแกรมคอมพิวเตอรCเพ่ือหาคWาความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย และสWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชVเก็บรวบรวมขVอมูลในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 เปYนแบบสัมภาษณC
ผูVเช่ียวชาญในการศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหCขVอมูลโดย
การวิเคราะหCเน้ือหา (content analysis) และใชVโปรแกรมคอมพิวเตอรC เพ่ือหาคWามัธยฐาน ฐานนิยม 
และคWาพิสัยระหวWางควอไทลC  

ศึกษาแนวคิดสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณCผูVเชี่ยวชาญ 

สังเคราะหCแนวคิด ผูVเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบรูปแบบ ผูVทรงคุณวุฒิ 

พัฒนารูปแบบ ผูVเชี่ยวชาญ 

รWางรูปแบบ ใชVแบบสอบถามผูVเชี่ยวชาญ 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 5 

ข้ันตอนท่ี 6 

นําผลมาสรุปเปYนรูปแบบ ข้ันตอนท่ี  7

 7 
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การเก็บรวบรวมข*อมูลและวิเคราะห�ข*อมูล 
1. นําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูVอํานวยการโรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน เพ่ือขอเก็บขVอมูล 
2. ดําเนินการสWงแบบสอบถามใหVโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดVรับกลับคืนครบ  

437 ฉบับ คิดเปYนรVอยละ 100 
3. ทําการตรวจสอบความสมบูรณCของแบบสอบถามท้ังหมด พบวWา แบบสอบถามท่ีไดVรับคืน

มาน้ันทุกฉบับมีความสมบูรณC 
เม่ือรวบรวม และตรวจความสมบูรณCของแบบสอบถามทุกฉบับแลVว นําขVอมูลท่ีไดVมา

วิเคราะหCดVวยโปรแกรมคอมพิวเตอรCเพ่ือหาคWาความถ่ี คWารVอยละ ลักษณะท่ัวไปของครูผูVสอน หา
คWาเฉลี่ยและสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตVองการรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในอนาคตของครู และนําคWาสถิติท่ีไดVมาแปลผลโดย
พิจารณาจากเกณฑCการตีความหมายของขVอมูล ดังน้ี (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542 : 182) 

4.50 - 5.00 หมายถึง ขVอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ขVอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น มาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ขVอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ขVอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น น*อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ขVอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น น*อยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

องค�ประกอบของรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคC ขVอท่ี 1 คือ ไดVศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความชัดเจน เปYนแนวคิดท่ีดี มีความมุWงม่ัน
ท้ังเป�าหมายและวัตถุประสงคC สามารถนําไปปฏิบัติไดVจริง แนวคิด ปรัชญา วิสัยทัศนC  และ
วัตถุประสงคCมีความสอดคลVองกัน สอดคลVองกับนโยบายและแนวคิดของรัฐบาลในดVานการใชV
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสอดคลVองกับการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานครใน 437 โรงเรียน 
 2. วัตถุประสงคC ขVอท่ี 2 ไดVรูปแบบท่ีชัดเจน มีความเหมาะสม สามารถดําเนินการไดVตาม
ระบบงบประมาณท่ีรัฐจัดใหV หรือจัดหาเองตามศักยภาพ รูปแบบท่ีนําเสนอสามารถนําไปประยุกตCใชV
ใหVเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ี สถานท่ี งบประมาณ บุคลากร และวัฒนธรรมของหนWวยงาน ใน
สถานศึกษาหรือหนWวยงาน ในสถานศึกษาหรือหนWวยงานตWาง ๆ ไดVเปYนอยWางดี ระบบการบริหารและ
การจัดการ มีความเหมาะสม ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการ สอดคลVองกับระบบโครงสรVาง
องคCการในสถานศึกษาซึ่งกWอใหVเกิดระบบการบริหารตWอไปเปYนระบบบริหารจัดการท่ีสามารถนําไปใชV
ไดVอยWางเปYนระบบกับทุกหนWวยงาน 
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 การประเมินในภาพรวมท้ังหมด และความสามารถท่ีจะนําไปใช*ได*จริง รูปแบบการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครน้ีเปYนรูปธรรม มีความเปYนไป
ไดVในการดําเนินการ สามารถนําไปใชVไดVจริง ตามยุทธศาสตรCของรัฐบาลท่ีตVองการพัฒนาไปพรVอม ๆ 
กับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับช้ันและคWานิยมพ้ืนฐานของสังคมไทย ในยุคโลกาวิวัฒนC และควรจะ
ดําเนินการใหVไดVรูปแบบความเหมาะสมในแตWละขนาด เพ่ือจะไดVมีการประชาสัมพันธCและเผยแพรWใหVมี
การนําไปใชVอยWางแพรWหลายตWอไป ซึ่งสอดคลVองกับสภาพเศรษฐกิจในปpจจุบัน รัฐบาลกําลังสWงเสริม
สนับสนุนในการรณรงคCใชVเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดใหVเปYนวาระแหWงชาติ รูปแบบ
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครน้ี จะเปYนประโยชนC 
อยWางย่ิงตWอการจัดการเรียนรูVในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และคาดการณCวWา จะเปYนประโยชนC
อยWางย่ิงตWอการพัฒนาประเทศ สามารถนําผลการวิจัยไปเปYนขVอมูลในการจัดสรVางแหลWงความรูV
ทางดVานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือในสถานศึกษา
ตWอไป 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหCเก่ียวกับรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในองคCประกอบท้ัง 2 ดVาน ไดVแกW (1) แนวคิดและเป�าหมาย ระบบการ
บริหารและการจัดการ และ (2) โครงสรVางทางกายภาพและอภิปรายผล ไดVดังน้ี 
 1. ด*านแนวคิดและเป�าหมาย ของรูปแบบการจัดต้ังสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ซึ่งประกอบดVวยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนC เป�าหมาย วัตถุประสงคC ภารกิจ และนโยบายท่ีมุWงเนVนใหV
เปYนแหลWงการเรียนรูVตลอดชีวิตท่ีเสริมสรVางความรูVความเขVาใจอันดี มีจิตสํานึกตWอการผลิต และการใชV
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหVเกิดประโยชนCตWอการเรียนการสอน อาจเปYนเพราะวWาใน
ปpจจุบันขVอมูลขWาวสารเก่ียวกับการใชVนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมวลมนุษยCในโลกสูงข้ึน
ทุกวัน 
  การวิจัยคร้ังน้ีไดVภาพของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งครอบคลุม 
คือ บทบาทภารกิจ โครงสรVาง การบริหารจัดการ มีรายละเอียดในประเด็นตWาง ๆ ท่ีจะนํามาอภิปราย 
ดังน้ี 
  1.1 บทบาทภารกิจ เน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ  
พ.ศ. 2542 ฉบับแกVไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ไดVกําหนดเร่ืองเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไวVในหมวด 9  
ซึ่งครอบคลุมท้ังดVานนโยบายวิจัยและพัฒนา ผลิตและเผยแพรW การพัฒนาบุคลากรและการ
ประเมินผลทางดVานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการวิจัยคร้ังน้ีไดVผลท่ีสอดคลVอง และ
ครอบคลุมตามบทบาทและภารกิจท่ีไดVกําหนดไวVในหมวด 9 และผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ยังพบวWา 
บทบาทภารกิจของรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในอนาคต ยังครอบคลุมถึงภารกิจดVานการผลิตสื่อการศึกษาประเภทรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศนCเพ่ือการศึกษา และมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ซึ่งใน
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การผลิตและพัฒนาจะตVองใชVตVนทุนสูง เอกชนคงจะไมWสามารถผลิตไดVครอบคลุมหลายเน้ือหา เพราะ
เกือบจะไมWมีจุดคุVมทุน แตWเปYนเร่ืองท่ีจําเปYนอยWางย่ิงท่ีจะตVองมีสื่อ ดังน้ัน จะตVองเปYนภารกิจของ
หนWวยงานน้ี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของชาติ โดยการศึกษา 
  1.2 รูปแบบของโครงสร*าง ผลการวิจัย พบวWา ตVองมีโครงสรVางเหมือนสํานักตWาง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครและมีหนWวยงานท่ีกระชับ มีหนWวยท่ีรับผิดชอบภารกิจโดยตรง เพ่ือความคลWองตัว ไดV
เป�ดโอกาสใหVการจัดโครงสรVางองคCกร ยืดหยุWนไดV ท้ังน้ีเปYนบทบาทของผูVบริหารองคCกรท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนไดVตามความเหมาะสมซึ่งตVองคํานึงถึงภารกิจเปYนหลัก สอดคลVองกับการปรับปรุง
หนWวยงานของกรุงเทพมหานครตามผลวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เร่ืองการปรับปรุง
โครงสรVางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553  
 2. ด*านโครงสร*างทางกายภาพ ประกอบดVวยรูปแบบโครงสรVางอาคาร สถานท่ี วัสดุ 
ครุภัณฑC สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชV เพ่ือความคลWองตัว กVาวทันเทคโนโลยี และการท่ีจะ
วางระบบใหVผูVท่ีมีความรูV ความสามารถ ไดVแสดงศักยภาพในการปฏิบัติหนVาท่ีอยWางเต็มท่ี โดยไดVรับ
คWาตอบแทนท่ีคุVมคWา สะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเนVนท้ังดVานการบริหารบุคคล บริหารงาน และความ
พรVอมของเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณC ท่ีเปYนองคCประกอบในการสรVางสรรคCใหVผลผลิตขององคCกรมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะท่ีมีการระบุใหVใชVระบบการบริหารองคCกรเปYนแบบองคCการมหาชน ซึ่งจะทําใหVมีความ
คลWองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดVทันตWอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบริหารงานโดยมีคณะ
กรรมการบริหาร จะทําใหVอํานาจสั่งการสูงสุดอยูWท่ีผูVบริหารหรือผูVอํานวยการจะเปYนลักษณะการ
บริหารแบบเบ็ดเสร็จมีโอกาสท่ีจะผิดพลาด และขาดความยุติธรรมงWาย ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศนC ใน
ประเทศไทยมีท้ังการบริหารในรูปแบบท่ีมีคณะกรรมการบริหารและไมWมีคณะกรรมการบริหาร (ดวง
ทิพยC วรพันธุC, 2541) ดVานระบบการบริหารและการจัดการรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยใชVรูปแบบ POSDCARE ท่ีประยุกตC 
ปรับปรุง จากระบบการบริหารองคCกรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ POSDCARE ตามแนวคิด
ของ ชัยยงคC พรหมวงศC (2541) ท่ีประกอบดVวย การวางแผน การจัดองคCกร การจัดบุคลากร การ
อํานวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน และอาศัยทฤษฎี
และหลักการบริหาร โดยใชVทฤษฎีการบริหารองคCกรการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งใชVทฤษฎีการบริหารกลุWมมนุษยสัมพันธCท่ีเนVนความตVองการของบุคลากรแตWละคนและการทํางาน
รWวมกัน ผสมผสานกับกลุWมสมัยใหมW เนVนการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพและการดําเนินงานอยWางมีระบบ 
โดยใชVหลักการบริหาร/จัดการเชิงทฤษฎีองคCกรของ Mooney และหลักการบริหาร/จัดการเชิง
กระบวนการจัดการของ Fayol (อVางถึงใน ชัยยงคC  พรหมวงศC , 2541, หนVา 64-65) ซึ่ งระบบ 
POSDCARE ประกอบดVวย การวางแผน การจัดองคCการ การจัดบุคลากร การประสานงาน การ
จัดสรรทรัพยากร การอํานวยการ การรายงานและการประเมินผลเนVนการสรุปรายงานผล 
 ดังน้ัน ผูVวิจัยคาดหวังวWา ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะมีสWวนชWวยในการพิจารณาถึงบทบาทภารกิจของ
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีจะมีสถานภาพ
ใหมW เพ่ือการรองรับการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542 และแกVไข
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เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดVอยWางเหมาะสม ทันเวลา เกิดประโยชนCตWอบุคลากร ผูVปฏิบัติงาน ใน
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVทําหนVาท่ีปฏิรูป
ปรับเปลี่ยนโครงสรVางการจัดการศึกษา และโดยเฉพาะเกิดประโยชนCสูงสุดตWอผูVเรียน คือ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ใหVมีโอกาสท่ีจะนําความรูVไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติไดVตWอไป 

 
ข*อเสนอแนะ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูVวิจัยมีขVอเสนอแนะในหลายประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ควรมีการติดตามประเมินผลท่ีใชVรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ติดตามประเมินผลในระยะยาว วWามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
หรือไมW เพ่ือนําขVอมูลท่ีไดVเปYนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบใหVมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการศึกษาแนวลึกเก่ียวกับแผนการจัดหาบุคลากรและงบประมาณตามรูปแบบท่ี
นําเสนอ 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาวิเคราะหCองคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูใน
โรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครกับขVอมูลเชิงประจักษC กลุWมตัวอยWางท่ีใชVใน
งานวิจัยคือครูผูVสอนในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 226 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย คือ แบบสอบถามการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษี
เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหCขVอมูล โดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหC
องคCประกอบเชิงสํารวจ Exploratory Factor Analysis (EFA) ผลการวิจัยสรุปไดVดังน้ี  

ผลการวิจัยพบวWาผลการวิเคราะหCองคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร องคCประกอบท่ีมีคWาไอเกน  (Eigen Values)  
มากกวWา 1.0  และมีตัวแปรท่ีอธิบายตัวประกอบน้ันๆ   ต้ังแตW  3  ตัวแปรข้ึนไป สามารถแบWงเปYนดVาน
ตWางๆ ไดVท้ังหมด 4 ดVาน ประกอบดVวย 1.ดVานการสื่อสาร 2.ดVานการหาขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงาน 
3.ดVานความบันเทิง 4.ดVานการเผยแพรWขVอมูล 

โดยผลการวิจัยยังพบอีกวWา องคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดVานตWางๆ ในภาพรวมมีดังน้ี ดVานการสื่อสาร ภาพรวมอยูWในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดVานการหาขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูWในระดับมาก ดVานความ
บันเทิง ภาพรวมอยูWในระดับมาก และดVานการเผยแพรWขVอมูล ภาพรวมอยูWในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: สารสนเทศ 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study and analyze the information usage 
components of teachers in schools. Phasi Charoen District Office Under Bangkok 
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Metropolis and empirical data The sample group used in the research was teachers 
in the school. Phasi Charoen District Office Under the jurisdiction of Bangkok, 226 
people. The research instruments were the information usage questionnaire of 
teachers in schools. Phasi Charoen District Office Under Bangkok Data analysis By 
using SPSS program to analyze the survey components Exploratory Factor Analysis 
(EFA). The results are summarized as follows. 
 The results of the study revealed that the analysis of the information usage 
components of the teachers in the schools. Phasi Charoen District Office Under 
Bangkok The composition with the Eigen Values greater than 1.0 and there are 3 
variables that describe the factors that can be divided into 4 aspects, consisting of 1. 
Communication 2. Finding information for use in operations 3. Entertainment 4. 
Information dissemination. 
 Which the research also found that Information Usage Components of School 
Teachers Phasi Charoen District Office Under various aspects of Bangkok in general as 
follows Communication The overview is at the highest level. Followed by finding 
information for use in operations. The overview is at a high level. Entertainment The 
overview is at a high level. And information dissemination The overall picture is at a 
moderate level, respectively. 
 
Keywords: Information 
 
บทนํา 

ปpจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดVสรVางการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ต้ังแตWระบบสังคม 
องคCการธุรกิจ และปpจเจกชน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุVนใหVเกิดการปรับรูปแบบ ความสัมพันธC
ภายในสังคม การแขWงขัน และความรWวมมือทางธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมการดํารงชีวิตของบุคคลใหV
แตกตWางจากอดีต ดังน้ันบุคคลทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมสารสนเทศ (Information Society) 
จึงจําเปYนตVองมีความรูV ทักษะ และความเขVาใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหVสามารถ
ดํารงชีวิตและประกอบธุรกิจอยWางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวขVองกับทุกเร่ืองในชีวิตประจําวัน บทบาทเหลWาน้ีมีแนวโนVมท่ี
สําคัญมากย่ิงข้ึน ดVวยเหตุน้ีเยาวชนคนรุWนใหมWจึงควรเรียนรูV และเขVาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือจะไดVเปYนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหVกVาวหนVาและเกิดประโยชนCตWอประเทศ
ตWอไป  

การศึกษาเปYนเคร่ืองมือสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน  เพ่ือเปYนสิ่งท่ีจะเพ่ิมความรอบรูV
และความสามารถท่ีจะปรับตนใหVดํารงชีวิตทWามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงไดVอยWางดี และเปYน
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กําลังในการพัฒนาประเทศไดVซึ่งเปYนจุดหมายของการจัดการศึกษาของชาติ  โดยเนVนใหVมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ปpญญา  และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณC  ตลอดจนมีความรูVและมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ  สามารถพ่ึงตนเอง  และดํารงชีวิตไดVอยWางเปYนสุขภายใตVการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยCเปYนประมุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหWงชาติ : 2535)  เม่ือมีการ
พัฒนาคุณภาพของพลเมืองแลVวก็จะกWอใหVเกิดการพัฒนาประเทศไมWวWาจะเปYนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง  และในดVานตWางๆ  ซึ่งหากขาดการพัฒนาการศึกษาแลVวจะทําใหVการพัฒนาดVาน
ตWางๆ  ไมWประสบผลสําเร็จ หรือดําเนินการพัฒนาไปในทางท่ีผิด  
        สาขาวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจถือเปYนสาขาท่ีขาดแคลนดVานกําลังคนเพราะอุตสาหกรรมดVาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจท่ีเก่ียวขVองในประเทศไทยเราไดVมีการเจริญเติบโตโดยตลอดอยWาง
ตWอเน่ืองและไดVมีการพัฒนาในดVานการแขWงขันกันสูงในดVานการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหมW แนวโนVมธุรกิจ
ทางดVานเทคโนโลยีสWวนมากมีปpญหาเร่ืองขาดแคลนบุคลากรท่ีรูVและเขVาใจเร่ืองเก่ียวกับการเทคโนโลยี
สารสนเทศคWอนขVางมาก  เพราะวWาอุปกรณCในดVานการศึกษาคWอนขVางจะมีวิวัฒนาการท่ียุWงยากจะตVอง
ศึกษาใหVรูVจริงเทWาน้ันและสถานประกอบ การหรือธุรกิจสWวนใหญWฝvกบุคลากรข้ึนมาเองซึ่งการฝvก
สามารถดําเนินการฝvกไดVเฉพาะดVานท่ีทํางานอยูWจะไมWกวVางและครอบคลุม  แตWถVาเราไดVศึกษาทางดVาน
เทคโนโลยีเราก็จะมีความรูVท้ังระบบสามารถแกVปpญหาหรือพัฒนาใหVงานมีประสิทธิภาพและสามารถ
แขWงขันกับนานาชาติไดV  
        ดVวยความสําคัญและปpญหาของการพัฒนาบุคลากรทางดVานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจดังกลWาวขVางตVน  จึงเปYนสาเหตุใหVผูVวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถภาพ
ทางวิชาชีพของผูVสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนCในการนําผลของ
การวิจัยไปใชVเปYนขVอมูลเสนอใหVผูVบริหารรวมท้ังเพ่ือใชVพัฒนา  ปรับปรุง  แกVไข  และเปลี่ยนแปลง
ระบบการเรียนการสอนของอาจารยCผูVสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจและบุคลากรท่ีเก่ียวขVองในการ
ตัดสินใจท่ีจะสนับสนุนและสWงเสริมการสอนและการฝvกอบรมใหVบรรลุตามวัตถุประสงคCของหลักสูตร
และเป�าหมายของสถาบันการศึกษาตWอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

วัตถุประสงคCของการวิจัยเพ่ือวิเคราะหCองคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดVใหVความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ สารสนเทศ คือ 
ขVอมูล ขWาวสาร ความรูV ความคิด ประสบการณC ขVอเท็จจริง เหตุการณCตWาง ๆ ท่ีไดVมีการบันทึกไวVในสื่อ
หลาย ๆ รูปแบบ เชWน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพC รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอรC โดย
สามารถถWายทอดใหVผูVอ่ืนไดVทราบไดVดVวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง โดยบุคคลสามารถรับรูVสารสนเทศจาก
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สื่อน้ันไดV เพ่ือท่ีจะนํา สารสนเทศน้ันไปใชVประโยชนCไดVตามตVองการ ซึ่งสารสนเทศ เปYนปpจจัยสําคัญตWอ
การพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม สWงผลตWอความเจริญกVาวหนVาทางวิทยาการและเทคโนโลยี 

นวพร ไชยทองศรี (2549) และ อาอีฉ§ะ มาระมาต (2551) ไดVใหV ความหมายวWา การใชV
สารสนเทศ เปYนกิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือนําเอาสารสนเทศท่ีไดVรับมาใชV ประโยชนCตามวัตถุประสงคC การ
ใชVสารสนเทศเปYนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีผูVใชVเกิดความตVองการแลVวแสวงหาสารสนเทศท่ี
ตVองการและไดVรับสารสนเทศน้ันแลVว การใชVสารสนเทศอาจทา ใหVผูVใชVเกิดความพึงพอใจหรือไมWพึง
พอใจก็ไดVข้ึนอยูWกับตัวผูVใชVเองวWาตัดสินคุณคWาและประเมิน สารสนเทศไปในทางใด นอกจากน้ีการใชV
สารสนเทศยังมีผลตWอความตVองการสารสนเทศในคร้ัง ตWอไปอีกดVวย กลWาวคือ หากผูVใชVไดVรับประโยชนC
จากการใชVสารสนเทศ ก็จะทาใหVย่ิงตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ ซึ่งจะกระตุVนใหVเกิดความ
ตVองการสารสนเทศน้ันมากย่ิงข้ึน 

ดวงใจ ติรประเสริฐสิน (2545) กลWาววWา วัตถุประสงคCของการใชVสารสนเทศพอสรุปไดV ดังน้ี 
1. เพ่ือสนองความตVองการใชVสWวนบุคคล อาจเปYนการแกVปpญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต สWวนตัวหรือ

การทํา งาน เพราะการท่ีบุคคลมีความรูVในเร่ืองสารสนเทศตWาง ๆ จะชWวยใหVบุคคลน้ัน สามารถนา
ความรูVท่ีมีมาวิเคราะหCแกVไขปpญหาท่ีเกิดข้ึนไดVอยWางมีประสิทธิภาพ เชWน เพ่ือแกVปpญหา ชีวิตประจําวัน 
เพ่ือรับรูVขWาวสารปpจจุบัน เปYนตVน  

2. เพ่ือการศึกษาและการเรียนรูV ซึ่งเปYนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตWอเน่ืองตลอดชีวิต เพราะ 
วิทยาการความรูVใหมW ๆ เกิดข้ึนอยูWตลอดเวลา บุคคลจึงจําเปYนตVองใชVสารสนเทศ เพ่ือกVาวใหVทันกับ
วิทยาการใหมW ๆ น้ัน และยังชWวยเพ่ิมพูนความรอบรูVแกWบุคคลใหVลึกซึ้งมากข้ึน  

3. เพ่ือประกอบอาชีพและการปฏิบัติงาน บุคคลไมWวWาจะอาชีพใด จําเปYนตVองใชV สารสนเทศ
เพ่ือชWวยใหVการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป�าหมาย  

4. เพ่ือการถWายทอดสารสนเทศไปยังบุคคลอ่ืน เปYนการกระจาย ถWายทอด และ เผยแพรW
สารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมไวVจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืนอยWางไมWมีที่สิ้นสุด 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื�อสนองความต้องการใช้สว่นบคุคล 

องคCประกอบการใชVสารสนเทศของ

ครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษี

เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพื�อการศกึษาและการเรียนรู้ ซึ�งเป็น

กิจกรรมที�เกิดขึ (นตอ่เนื�องตลอดชีวิต 

เพื�อประกอบอาชีพและการปฏิบตังิาน 

เพื�อการถ่ายทอดสารสนเทศไปยงับคุคลอื�น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การวิเคราะหCองคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขต

ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชVระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ผูVวิจัยไดVกําหนดขอบเขตของการวิจัย
ไวVดังน้ี  

2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูท่ีปฏิบัติหน*าท่ีในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 13 โรงเรียน จํานวน  520 คน 
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช*ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  ครูผู*สอนในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยใช*ตารางของเครซซ่ีและมอร�แกน (Krejcie 
& Morgan,1970) ได*กลุ�มตัวอย�างจํานวน 226 คน โดยการสุ�มอย�างง�าย (Simple Random 
Sampling)  

3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข*อมูล 
การสรVางเคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล 
เพ่ือใหVไดVเคร่ืองมือในการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันสูง ผูVวิจัยไดVดําเนินการ

เก่ียวกับเคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย ดังน้ี 
ข้ันตอนการสรVางเคร่ืองมือ 
3.1 โดยการศึกษาจากทฤษฎี หลักการและแนวคิด จากตํารา บทความ เอกสาร และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขVองท่ีมีลักษณะใกลVเคียงกันเพ่ือนําขVอมูลจากแหลWงขVอมูลตWางๆ มาใชVเปYนแนวทางใน
การสรVางแบบสอบถาม 

3.2 วิเคราะหCวัตถุประสงคC เน้ือหา และโครงสรVางของการวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทางและหา
ขอบเขตของการออกแบบแบบสอบถาม 

3.3 สรVางแบบสอบถามฉบับรWางโดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดVวยการจัดเปYน
หมวดหมูWใหVสอดคลVองกับวัตถุประสงคCของงานวิจัย 

3.4 นําแบบสอบถามท่ีแกVไขแลVวเพ่ือนําไปใชVในการสัมภาษณC แลVวจึงติดตWอเรียนเชิญ
ผูVเช่ียวชาญเพ่ือนัดสัมภาษณC โดยในการสัมภาษณCน้ันตVองมีการจดประเด็นสําคัญ แลVวนําไปใหV
ผูVทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับปรุงแกVไขเคร่ืองมือตามขVอเสนอแนะ แลVวนําไปหาความเท่ียงตรง
ครอบคลุมเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใชV  

3.5 นําแบบสอบถามท่ีไดVรับจากผูVเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกVไข 
3.6 นําแบบสอบถามท่ีไดVรับความเห็นชอบแลVวไปทดลองใชV (Try out) กับกลุWมตัวอยWาง

จํานวน 40 คน 
3.7 นําแบบสอบถามท่ีไดVจากการทดลองน้ี ไปทดสอบหาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดย

ใชVสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's Coefficient Alpha) โดยใชVกลุWมตัวอยWาง
ท้ังหมด 40 ตัวอยWาง 
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3.8 นําแบบสอบถามท่ีไดVผWานการทดสอบหาความเช่ือม่ันแลVวไปใชVกับกลุWมตัวอยWางเพ่ือทํา
การเก็บขVอมูล 

แบบวัดท่ีสรVางข้ึนน้ีเปYนแบบวัดท่ีวิเคราะหCโดยการแจกแจงความถ่ีของขVอคําถามท่ีเปYนมา
ตราสWวนประมาณคWา (Rating Scale) หาคWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แบWงเปYน 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคริรCท (Likert Rating Scales) ซึ่งคิดเปYนรายขVอ
แลVวนําคWาเฉลี่ยท่ีไดVมาตัดสินใจตามเกณฑCประเมินคWาดังน้ี 

 คWาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความสอดคลVองระดับมากท่ีสุด 
 คWาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความสอดคลVองระดับมาก 
 คWาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความสอดคลVองระดับปานกลาง 
 คWาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความสอดคลVองในระดับนVอย 
 คWาเฉลี่ย 1.00 - 1.80   หมายถึง  มีความสอดคลVองในระดับนVอยท่ีสุด 
4. การเก็บรวบรวมขVอมูล 

4.1 ขอหนังสือรับรองจาก คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความ
อนุเคราะหCในการเก็บขVอมูล 

4.2 นําหนังสือท่ีไดVรับการอนุญาตจาก  คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีเปYนแบบสอบถามเพ่ือเก็บขVอมูล 

4.3  นําแบบสอบถามท่ีสรVางเสร็จเรียบรVอยแลVวไปใหVกลุWมตัวอยWางตอบ 
5. การวิเคราะหCขVอมูล 

ในการวิเคราะหCขVอมูล  ผูVวิจัยดําเนินการวิเคราะหCขVอมูลดังน้ี  
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณCของแบบสอบถามท่ีไดVรับกลับคืนมาทุกฉบับเพ่ือคัดเลือกฉบับ

ท่ีสมบูรณCถูกตVองจากแบบสอบถามท่ีไดVกลับคืนมา 
5.2 นําจํานวนกลุWมตัวอยWางท่ีไดVรับกลับคืนมาไปทดสอบคWาความเหมาะสมของขVอมูล 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) 
5.3 วิเคราะหCขVอมูลดVวยเคร่ืองคอมพิวเตอรC โดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และ 

MPLUS ซึ่งข้ันตอนการวิเคราะหCขVอมูลมีดังน้ี 
5.4 คํานวณคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCของตัวแปรแตWละตัวโดยใชVสูตรของเพียรCสันโปรดัก

โมเมนตC (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) แสดงออกมาในรูปเมตริกชC
สัมพันธC พรVอมท้ังทดสอบความมีนัยสําคัญของเมตริกชCสหสัมพันธC 

5.5 นําตัวแปรท่ีมีสหสัมพันธCกับตัวแปรอ่ืนอยWางมีนัยสําคัญไปสกัดตัวประกอบ (Factor 
Extraction) ซึ่งผูVวิจัยไดVทดลองสกัดดVวยวิธีองคCประกอบหลัก (Principal Component Analysis : 
PCA) และวิธีกําลังสองนVอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Squares : GLS)  

5.6 หมุนแกนปpจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดVวยวิธี
วาริแมกซC (Varimax) ผูVวิจัยพิจารณาตัวประกอบตามเกณฑCดังน้ี คือ ตัวประกอบท่ีสําคัญน้ันตVองมี
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คWาไอเกน (Eigen Values) มากกวWาหรือเทWากับ 1.0 และมีตัวแปรท่ีอธิบายตัวประกอบน้ัน ๆ ต้ังแตW 3 
ตัวแปรข้ึนไป โดยในแตWละตัวแปรน้ันตVองมีคWานํ้าหนักตัวประกอบต้ังแตW 0.40 ข้ึนไป 

5.7 นําผลการวิเคราะหCตัวประกอบไปแปลผลและกําหนดช่ือใหVกับกลุWมตัวแปรใหมW ซึ่งใน
ข้ันตอนน้ีจะตVองอาศัยประสบการณCในการกําหนดหรือใหVช่ือท่ีสื่อความหมายแกWแตWละปpจจัยจะทําไดV
โดยการพิจารณาลักษณะของตัวแปรท่ีอยูWในปpจจัยน้ันๆ   
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวWาผลการวิเคราะหCองคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร องคCประกอบท่ีมีคWาไอเกน (Eigen Values) มากกวWา 
1.0 และมีตัวแปรท่ีอธิบายตัวประกอบน้ันๆ ต้ังแตW 3 ตัวแปรข้ึนไป สามารถแบWงเปYนดVานตWางๆ ไดV
ท้ังหมด 4 ดVาน ประกอบดVวย 1.ดVานการสื่อสาร 2.ดVานการหาขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงาน 3.ดVาน
ความบันเทิง 4.ดVานการเผยแพรWขVอมูล 

โดยผลการวิจัยยังพบอีกวWา  
องคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดVานตWางๆ ในภาพรวมมีดังน้ี ดVานการสื่อสาร ภาพรวมอยูWในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดVานการหาขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูWในระดับมาก ดVานความบันเทิง 
ภาพรวมอยูWในระดับมาก และดVานการเผยแพรWขVอมูล ภาพรวมอยูWในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเร่ืององคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษี
เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดVวWา องคCประกอบการใชVสารสนเทศของครูในโรงเรียน 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีท้ังสิ้น 4 ดVาน คือ 1.ดVานการสื่อสาร 2.ดVานการหา
ขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงาน 3.ดVานความบันเทิง 4.ดVานการเผยแพรWขVอมูล โดยสามารถอภิปราย
ผลไดVดังน้ี 

 ดVานการสื่อสาร ภาพรวมอยูWในระดับมากท่ีสุด สามารถอภิปรายไดVวWา การใชVเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดVานการสื่อสารใชVเพ่ือ
การสื่อสารขVอมูลในองคCกร การติดตWอประสานงาน การรับสWงขVอมูล เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ทํางาน ท้ังจากระดับผูVบริหารสูWครู และการติดตWอสื่อสารในระดับครูดVวยกันเอง  

ดVานการหาขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูWในระดับมาก สามารถอภิปรายไดVวWา 
การใชVเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดVาน
การหาขVอมูลเพ่ือใชVในการปฏิบัติงานใชVเพ่ือการคVนควVาขVอมูล เพ่ือชWวยในการปฏิบัติงานตWางๆ ใน
องคCกร เชWน การหาขVอมูลการเขียนรายงาน การทําผลงานวิชาการ การสรVางสื่อการสอน และการ
ทํางานประกันคุณภาพ  
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ดVานความบันเทิง ภาพรวมอยูWในระดับมาก สามารถอภิปรายไดVวWา การใชVเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดVานความบันเทิงใชV
เพ่ือความบันเทิงและการพักผWอนหยWอนใจ เชWนการดูภาพยนตรC การฟpงเพลง และการดูขWาวสารตWางๆ
ในชีวิตประจําวันผWานทางชWองทางออนไลนC   

ดVานการเผยแพรWขVอมูล ภาพรวมอยูWในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายไดVวWา การใชV
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดVานการ
เผยแพรWขVอมูลใชVเพ่ือการสWงตWอและเผยแพรWขVอมูลเพ่ือแบWงปpนความรูV และนําเสนอความเปYนตนเอง 
เชWน การอัปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกสCบนโลกออนไลนC การนําเสนอผลงานวิชาการบนโลกออนไลนC 
เปYนตVน 

สอดคลVองกับ บุหลัน กุลวิจิตร (2558) ไดVศึกษาเร่ืองการใชVสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะอักษรศาสตรC มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวWานักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
อักษรศาสตรC มหาวิทยาลัยศิลปากรสWวนใหญWมีการใชVสารสนเทศโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง มี
วัตถุประสงคCการใชVสารสนเทศเพ่ือความบันเทิง/พักผWอนหยWอนใจมากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือทํา
รายงาน  

และยังสอดคลVองกับ อุษา สังวาล มาลี ลVาสกุลและอมรรัตนC ภิญโญอนันตพงษC (2562) ท่ีไดV
ทําการศึกษาการใชV เปรียบเทียบการใชVและปpญหาการใชVสารสนเทศเพ่ือการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรC มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุWมรัตนโกสินทรC 
ผลการวิจัยพบวWา นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรC มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุWมรัตนโกสินทรC โดยรวมใชVสื่อสิ่งพิมพC และใชVสื่ออิเล็กทรอนิกสCมากท่ีสุด การเปรียบเทียบการใชV
แหลWงสารสนเทศ พบวWา นักศึกษาใชVแหลWงสารสนเทศท่ีเผยแพรWบนเครือขWายอินเทอรCเน็ตมากท่ีสุด  
 
ข*อเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาขVอมูลองคCประกอบการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ในการทํา
วิจัยคร้ังตWอไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในแตWละพ้ืนท่ีในการทําวิจัยคร้ัง
ตWอไป  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใหVมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกWอนเรียนกับ
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดVวย บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย คือ บทเรียนมัลติมีเดีย 
เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษี
เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชVในการวิจัย คือ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบความแตกตWาง t-test  

ผลการวิจัยพบวWา 
       1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 
โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูWในระดับดีตามเกณฑC
ท่ีกําหนดไวV 

2. นักเรียนท่ีเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความกVาวหนVาในการเรียน โดยมีคWาดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.61 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVา
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 61 และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวWากWอนเรียน
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop multimedia lessons on 

information systems for Prathom Suksa 5 students at Wat Talom School. Phasi 
Charoen District Office Under Bangkok To have a better level. 2) To compare the test 
scores before learning and after the test scores of students studying with Multimedia 
lessons on information systems for grade 5 students at Wat Talom School Phasi 
Charoen District Office Under Bangkok. The population in this study was Prathom 
Suksa 5 students at Wat Talom School. Phasi Charoen District Office The instrument 
used in this study was a multimedia lesson on information systems for Prathom 
Suksa 5 students at Wat Talom School. Phasi Charoen District Office Under Bangkok 
The statistics used in the research are the mean, standard deviation. And t-test for 
statistical differences. 

The results of the research showed that 
1. Multimedia lessons on information systems for grade 5 students at Wat 

Talom School Phasi Charoen District Office Under Bangkok The quality is at a good 
level as specified. 

2. Students learning through multimedia lessons on information systems for 
grade 5 students at Wat Talom School Phasi Charoen District Office Under Bangkok 
There is progress in study. With the E.I. = 0.61 effectiveness index indicating that 
students have progressive learning by 61% and their learning achievement scores are 
higher than before learning at the level of 0.05. 
 
บทนํา 

ในภาวะปpจจุบันท่ีท่ัวทุกมุมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยWางรวดเร็ว ประเทศตWาง ๆ ไมWวWาจะเปYน
ประเทศดVอยพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแลVวก็ตาม ตWางอยูWในภาวะท่ี
ตVองมีการปรับตัวกันอยWางมาก ประเทศไทยก็เชWนเดียวกันฉะน้ันจึงถือไดVวWาเราทุกคนน้ันตWางดําเนิน
ชีวิตอยูWในชWวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะรูปแบบทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ตWางมีความตVองการท่ี
จะรับทราบขVอมูลขWาวสาร และพ่ึงพาอาศัยขVอมูลสารสนเทศในการดํารงชีวิตประจําวันมากข้ึนทุกวัน 
ซึ่งก็เปYนผลสืบเน่ืองมาจากแรงผลักดันของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือท่ี
เรียกกันวWา IT 

นอกจากน้ี ถือไดVวWาระบบคอมพิวเตอรCและระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัยจะกWอใหVเกิด
การปฏิวัติทางเทคโนโลยีแลVว ยังสWงผลกระทบในวงกวVางตWอระบบเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
กิจกรรมระหวWางประเทศ เปรียบเสมือนในชWวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใชVเคร่ืองจักร ไอนํ้าในงาน
อุตสาหกรรม และถือไดVวWาเปYนยุคท่ีสามท่ีพัฒนาตWอเน่ืองมาจาก ยุคเกษตรกรรม และ ยุคอุตสาหกรรม 
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ปpจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดVสรVางการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ต้ังแตWระบบสังคม 
องคCการธุรกิจ และปpจเจกชน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุVนใหVเกิดการปรับรูปแบบ ความสัมพันธC
ภายในสังคม การแขWงขัน และความรWวมมือทางธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมการดํารงชีวิตของบุคคลใหV
แตกตWางจากอดีต ดังน้ันบุคคลทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมสารสนเทศ (Information Society) 
จึงจําเปYนตVองมีความรูV ทักษะ และความเขVาใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหVสามารถ
ดํารงชีวิตและประกอบธุรกิจ  

แตWจากการสัมภาษณC ครูผูVสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขVองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปpญหาท่ี
เกิดข้ึนในปpจจุบันคือ นักเรียนยังความรูVในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังยังเกิดปpญหาการนํา
เทคโนโลยีที่ไมWเหมาะสมมาใชVงาน ซึ่งปpญหาเหลWาน้ีอาจสWงผลตWอตัวนักเรียนเองไดVในอนาคต 
 จากปpญหาดังกลWาว ผูVวิจัยจึงมีความสนใจจะสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปใชVเปYนแนวทางในการแกVไขปpญหาและเปYนประโยชนCในการเรียนรูVคร้ัง
ตWอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 
5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหVมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกWอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดVวย บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัด
ตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของมัลติมีเดีย 
กรีน (Green 1993 : 217) ไดVใหVความหมายของมัลติมีเดียวWา หมายถึง การใชVคอมพิวเตอรC

มาควบคุมเคร่ือง เพ่ือใหVทํางานรWวมกัน เชWน การสรVางโปรแกรมเพ่ือนําเสนองานท่ีเปYนขVอความ
ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยายประกอบสลับกับเสียงดนตรีสรVางบรรยากาศใหVนWาสนใจ เปYนสื่อท่ีเขVา
มารWวมในระบบมีทั้งภาพและเสียงพรVอมๆกัน โดยการนําเสนอเน้ือหา วิธีการเรียนและการประเมินผล 

Jeffcoate (1995) กลWาววWา ระบบสื่อสารขVอมูลขWาวสารหลายชนิด โดยผWานสื่อทาง
คอมพิวเตอรCซึ่งประกอบดVวย ขVอความ ฐานขVอมูล ตัวเลข กราฟ�ก และวีดีทัศนC 

Hall (1996) ไดVใหVความหมายของมัลติมีเดียวWาโปรแกรมซอฟแวรCที่อาศัยคอมพิวเตอรCเปYนสื่อ
ในการนําเสนอโปรแกรมประยุกตC ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขVอความ สีสัน ภาพกราฟ�ก ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และภาพยนตรCวีดีทัศนC สWวนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธCจะเปYนโปรแกรมประยุกตCท่ีรับการตอบสนอง
จากผูVใชVคียCบอรCด เมาสC หรือตัวช้ี เปYนตVน 
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ดังน้ันจึงสามารถสรุปความหมายของสื่อมัลติมีเดียไดVวWา สื่อมัลติมีเดีย คือ การใชVคอมพิวเตอรC
รWวมกับโปรแกรมซอฟตCแวรCในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชWน ขVอความ 
กราฟ�ก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีทัศนC (Video) เปYนตVน และ
ถVาผูVใชVสามารถท่ีจะควบคุมสื่อใหVนําเสนอออกมาตามตVองการไดVจะเรียกวWา สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธC 
(Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธCของผูVใชVสามารถจะกระทําไดVโดยผWานทางคียCบอรCด 
(Keyboard) เมาสC (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปYนตVน การใชVสื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธCก็
เพ่ือชWวยใหVผูVใชVสามารถเรียนรูVหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อตWางๆ ดVวยตนเองไดV สื่อตWางๆ ท่ีนํามารวมไวV
ในสื่อมัลติมีเดีย เชWน ภาพ เสียง วีดีทัศนC จะชWวยใหVเกิดความหลากหลายในการใชVคอมพิวเตอรCอันเปYน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรCในแนวทางใหมWท่ีทําใหVการใชVคอมพิวเตอรCนWาสนใจ และเรVาความสนใจ เพ่ิม
ความสนุกสนานในการเรียนรูVมากย่ิงข้ึน 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย 
      ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดVใหVความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ สารสนเทศ คือ 
ขVอมูล ขWาวสาร ความรูV ความคิด ประสบการณC ขVอเท็จจริง เหตุการณCตWาง ๆ ท่ีไดVมีการบันทึกไวVในสื่อ
หลาย ๆ รูปแบบ เชWน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพC รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอรC โดย
สามารถถWายทอดใหVผูVอ่ืนไดVทราบไดVดVวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง โดยบุคคลสามารถรับรูVสารสนเทศจาก
สื่อน้ันไดV เพ่ือท่ีจะนํา สารสนเทศน้ันไปใชVประโยชนCไดVตามตVองการ ซึ่งสารสนเทศ เปYนปpจจัยสําคัญตWอ
การพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม สWงผลตWอความเจริญกVาวหนVาทางวิทยาการและเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรตVน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สงักัด
กรุงเทพมหานคร 

 

บทเรียนมัลติมเีดีย เร่ือง ระบบ
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZที่ 5 โรงเรียนวัด
ตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง 
ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZที่ 5 โรงเรียนวัด
ตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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รูปแบบการวิจัย 
1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดV
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไวVดังน้ี  

2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปsท่ี 5 โรงเรียนวัดตะล�อม 

สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน 
3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข*อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดVวย 
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 

โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณภาพท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน 
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร สําหรับ
ผูVเช่ียวชาญดVานเทคนิคและดVานเน้ือหาโดยใชVมาตราวัดของ Likert เปYน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) คือ 

  ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพ มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพ มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพ นVอย 
  ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพ นVอยท่ีสุด 
เกณฑCในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  คะแนนอยูWระหวWาง  4.51 - 5.00 มีคุณภาพมากท่ีสุด 
  คะแนนอยูWระหวWาง  3.51 - 4.50 มีคุณภาพ  มาก  
  คะแนนอยูWระหวWาง  2.51 - 3.50 มีคุณภาพ  ปานกลาง  
  คะแนนอยูWระหวWาง  1.51 - 2.50 มีคุณภาพ  นVอย 
  คะแนนอยูWระหวWาง  0.00 - 1.50 มีคุณภาพ  นVอยท่ีสุด  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูVเรียนท่ีเรียนดVวยการสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย 

เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษี
เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะขVอสอบเปYนแบบปรนัย ซึ่งเปYนขVอสอบชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบกWอนเรียน แตWสลับขVอคําถามและคําตอบ 

วิธีการรวบรวมขVอมูล 
การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 

โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดVดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
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1. ผูVวิจัยนําหนังสือ ถึงผูVอํานวยการโรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะหCในการใชVกลุWมตัวอยWางและสถานท่ีในการทดลองและเก็บ
รวบรวมขVอมูลในการทําวิจัย 

2. นัดหมายกับครูประจําหVองคอมพิวเตอรC โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. ใหVกลุWมตัวอยWางทําแบบทดสอบกWอนเรียน จํานวน 20 ขVอ ใชVเวลา 30 นาที ทําลWวงหนVา 
1 สัปดาหC 

4. การจัดเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือในการทดลองโดยสถานท่ีที่ใชVในการทดลอง  
5. กWอนเร่ิมทําการทดลอง ผูVวิจัยอธิบายการใชVบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร พรVอมท้ังสาธิตข้ันตอนตWางๆ ในการเขVาเรียน ใหVกลุWมตัวอยWางทราบ 

6. ใหVกลุWมตัวอยWางเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชVเวลา 1
ช่ัวโมง  

7. กลุWมตัวอยWางทําแบบทดสอบในวันถัดไปหลังจากเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย ใชVเวลา 
30 นาที  

8. ผูVวิจัยตรวจใหVคะแนนทดสอบกWอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุWมตัวอยWาง 
โดยมีเกณฑCใหVขVอท่ีตอบถูกใหV 1 คะแนน ขVอท่ีตอบผิดหรือไมWตอบหรือตอบมากกวWาหน่ึงตัวเลือกใหV 0 
คะแนน และตรวจใหVคะแนนแบบฝvกหัดระหวWางเรียนในแตWละหนWวยการเรียนรูVตามเกณฑCคุณภาพ 

10. ทําการเก็บรวบรวมขVอมูลท้ังหมด ไดVแกW คะแนนแบบทดสอบกWอนเรียน คะแนน
แบบฝvกหัดระหวWางเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหCทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 

4. การวิเคราะหCขVอมูล 
การวิเคราะหCขVอมูลในการวิจัย ผูVวิจัยรวบรวมขVอมูลเพ่ือวิเคราะหCโดยใชVคWาสถิติ ดังน้ี 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชVคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกWอนเรียนและ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นํามาหาคWาสถิติโดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
   

ผลการวิจัย  
 1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 
โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูWในระดับดีตามเกณฑC
ท่ีกําหนดไวV 

2. นักเรียนท่ีเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความกVาวหนVาในการเรียน โดยมีคWาดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.61 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVา
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ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 61 และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวWากWอนเรียน
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหCและอภิปรายผลเก่ียวกับการสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง 
ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดVดังน้ี 
 ผลการวิจัยดVานคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสรVางข้ึน
เปYนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวVคือ คุณภาพของบทเรียนเน้ือหา มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับดีมาก (  = 
4.21, S.D. = 0.18) คุณภาพบทเรียนดVานสื่อและการนําเสนอมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับดีมาก (  = 4.23, 
S.D. = 0.26) ท้ังน้ีเปYนเพราะ ผูVศึกษาไดVคVนควVาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย 
มีการวิเคราะหCเน้ือหา ประยุกตCใชVทฤษฎีการเรียนรูV ออกแบบบทเรียน สรVางรูปภาพ ตัวอักษรแบบ
ตWางๆ ซึ่งทุกข้ันตอนของการสรVางอยูWภายใตVการดูแลของผูVเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและใหV
ขVอเสนอแนะสําหรับนําไปปรับปรุง แกVไข กWอนนําไป ใชVจริงกับกลุWมตัวอยWาง  
 ผลการวิจัยดVานผลสัมฤทธ์ิของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูVเรียนเปYนไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไวV คือ มีความกVาวหนVาในการเรียน โดยมีคWา
ดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.61 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVาทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 61 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกWอนและหลังเรียนโดยการทดสอบคWา t-test พบวWาไดVคWา t เทWากับ 23.12 ซึ่ง
มีความแตกตWางกันอยWางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งแสดงวWาผูVเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึนกวWากWอนเรียนท้ังน้ีเปYนเพราะบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเพราะ
นักเรียนสามารถเรียนรูVจากบทเรียนอยWางเปYนข้ันเปYนตอน จากงWายไปหายาก บทเรียนมีการจัดลําดับ
การนําเสนอ เพ่ือใหVนักเรียนมีความเขVาใจและเกิดการเรียนรูVอยWางเปYนระบบ สอดคลVองกับ กรกนก 
งามสิรธนากุล (2551) ทําการวิจัยเร่ืองการสรVางบทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอน เร่ือง สมบัติของวัสดุ
การทดสอบวัสดุ กลุWมตัวอยWางเปYนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปZท่ี 1 แผนกวิชาชWาง
ไฟฟ�า วิทยาลัยเทคนิคขอนแกWน จํานวน 30 คน โดยการสุWมแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวWา บทเรียน
คอมพิวเตอรCชWวยสอนท่ีสรVางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.67/85.68 สูงกวWาเกณฑCกําหนดไวVที่ 80/80 ผูVเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติของผูVเรียนท่ีมีตWอ
บทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอนอยูWในระดับดี  
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ข*อเสนอแนะ  
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 5 

โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสรVางข้ึนสามารถใชVเปYนตัวทน
ครูผูVสอนในช้ันเรียน เร่ือง ระบสารสนเทศไดV 

2. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 5 
โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสรVางข้ึนสามารถพัฒนาเพ่ือเปYน
บทเรียนมัลติมเีดียในรยวิชาอ่ืนไดV 
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การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และความคงทนในการจําของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอ�านเน้ือหาซึ่งเน*นข*อความด*วยสี 

ท่ีแตกต�างบนจอภาพสมาร�ทโฟน 
Comparison of Academic Achievement and Retention of Students at 
the Vocational Certificate Level That Reads Content That Emphasizes 

Text with Different Colors on the Smartphone Screen 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงทดลองคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอWานเน้ือหาซึ่งเนVนขVอความดVวยสีท่ีแตกตWางบนจอภาพ
สมารCทโฟน 2) เปรียบเทียบความคงทนในการจํา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ท่ีอWานเน้ือหาซึ่งเนVนขVอความดVวยสีท่ีแตกตWางบนจอภาพสมารCทโฟน กลุWมทดลองในการวิจัยคร้ังน้ี 
เปYนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 240 คน แบWงออกเปYน 8 กลุWมทดลอง กลุWม
ละ 30 คน แตWละกลุWมอWานเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟน ซึ่งเนVนขVอความดVวยสีที่แตกตWางกัน จํานวน 8 
สี เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย ไดVแกW เอกสารบนจอภาพสมารCทโฟน จํานวน 8 ชุด โดยจําแนกตามสี 
แบบทดสอบกWอนการอWาน แบบทดสอบหลังการอWาน และแบบทดสอบความคงทนในการจํา สถิติท่ีใชV
ในการวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ One-Way ANOVA 

ผลการวิจัย พบวWา การอWานเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟน ซึ่งเนVนขVอความดVวยสีท่ีแตกตWางกัน 
มีผลสัมฤทธ์ิในการอWานและความคงทนในการจําท่ีแตกตWางกัน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยสีท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอWาน และความคงทนในการจําสูงสุด คือ สีเหลือง และตํ่าสุด คือ  
สีมWวง 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความคงทนในการจํา, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

Abstract 
This experimental research The objective is to 1) compare the academic 

achievement of students at the vocational certificate level That reads content that 
emphasizes text with different colors on the smartphone screen. 2) Compare memory 
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retention Of students in diploma level That reads content that emphasizes text with 
different colors on the smartphone screen The experimental group in this study was 
240 vocational certificate students divided into 8 experimental groups, 30 subjects in 
each group. Each group read the content on a smartphone screen. Which emphasize 
the text with 8 different colors. The research instruments were 8 documents on the 
screen of the smartphone, classified by color. Quiz before reading Post-test quiz And 
memory retention test The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation and One-Way ANOVA. 

The results showed that reading content on a smartphone screen Which 
emphasize the text in different colors. There are different reading achievement and 
retention times. With statistical significance at the level of .01 By colors that have  
a reading achievement score And the highest retention durability is yellow and the 
lowest is purple. 

 
Keywords: Academic achievement, Memory retention, Students the Vocational Certificate 
 
บทนํา 

การเรียนรูVและการจํามีความสัมพันธCกันอยWางใกลVชิด กลWาวคือ ในการเรียนรูVอะไรก็ตามท่ีเรา
กําหนดข้ึน เรายWอมประเมินผลไดVโดยพิจารณาจากผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถVาเราประเมิน ผล
ทันทีท่ีผูVเรียนทําสิ่งท่ีเราตVองการใหVทํา ผลท่ีไดVจะเปYนผลการเรียน ฉะน้ันการจําก็คือการรักษาไวVซึ่งผล
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูVใหVคงอยูWตWอไป (ประสาท อิศรปรีดา, 2522) 

การจําน้ันมีเทคนิคในการชWวยความจํามากมายหลายวิธี แตWละวิธีจะมีความแตกตWางกันไปใน
การนําไปใชV และข้ึนอยูWกับผูVเรียนแตWละคน วิธีท่ีเพ่ิมความสามารถในการจําของผูVเรียนคนใดคนหน่ึง 
อาจจะไมWสามารถนําไปเพ่ิมความจําใหVกับผูVเรียนอีกคนหน่ึงท่ีแตกตWางกันไดV เพราะแตWละบุคคลจะมี
ความเหมาะสมกับเทคนิควิธีที่ไมWเหมือนกัน จึงไมWสามารถกลWาวไดVวWาเทคนิควิธีการจําแบบใดท่ีใหVผลใน
การจําดีที่สุด (เศณวี ฤกษCมงคล, 2552) 

สีเปYนองคCประกอบสําคัญอยWางหน่ึงของงานศิลปะ และเปYนองคCประกอบท่ีมีอิทธิพลตWอความรูV 
อารมณC และจิตใจ ไดVมากกวWาองคCประกอบอ่ืน ๆ ในชีวิตของมนุษยCมีความเก่ียวขVองสัมพันธCกับสีตWาง 
ๆ อยWางแยกไมWออก โดยท่ีสีจะใหVประโยชนCในดVานตWาง ๆ (เศณวี ฤกษCมงคล, 2552) 

สีมีอิทธิพลตWอทัศนคติ ความจํา และความคิด ท้ังในหVวงจิตสํานึกและจิตใตVสํานึก การใชVสี 
อยWางมีประสิทธิภาพจึงตVองเขVาใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาท่ีวWา สีสามารถเขVามาเปYนสWวนหน่ึงในชีวิต
เราในดVานจิตใจ การตัดสินใจ ไมWวWาเราจะเลือกเคร่ืองประดับ เคร่ืองแตWงกาย และการจัดสภาพแวดลV
อม หากเราเขVาใจถึงเร่ืองน้ีก็จะสามารถใชVสีมาชWวยใหVการดําเนินชีวิตเปYนไปอยWางมีความสุข ในอดีต
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ความสามารถในการมองเห็นสีตWาง ๆ ของมนุษยCและสัตวCจะนํามาใชVในการเอาตัวรอด สีบางสีชWวยใหV
หาอาหารไดVงWายข้ึน เชWน สีแดงหรือสีเหลืองของผลไมVบางอยWาง (ศรียา นิยมธรรม, 2555) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณCการเรียนรูV
โดยการใชVแบบทดสอบทางดVานเน้ือหาวิชาและในดVานของการปฏิบัติตามจุดประสงคCของเน้ือหาวิชาท่ี
สอน (วาสนา ชาวหา, 2535) 

อุปกรณCพกพาหรือสมารCทโฟน มีการออกแบบและถูกพัฒนาไปอยWางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการ
ใชVงานท่ีแตกตWางกันออกไป สามารถเคลื่อนยVายติดตัวผูVใชVงาน และมีความสามารถในสื่อสารขVอมูล
แบบไรVสาย ทําใหVสามารถใชVงานไดVทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิมความสะดวกสบาย ซึ่งความสามารถของอุปกรณC
พกพาเหลWาน้ีเอ้ือประโยชนCตWอการนํามาประยุกตCใชVกับงานตWาง ๆ ของการนํามาใชVในการจัดการเรียน
การสอนไดVเปYนอยWางดี เน่ืองจากผูVศึกษาคVนควVาอิสระเก่ียวขVองเปYนอาจารยCผูVสอน โดยสWวนใหญW
นักศึกษา จะเปYนเจVาของอุปกรณCพกพา หรือสมารCทโฟน ซึ่งจะเปYนประโยชนCอยWางย่ิงหากมีการนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนใหVสามารถเรียนรูVผWานอุปกรณCพกพา เพ่ือใหVนักศึกษาสามารถใชVไดV ทุกท่ีทุก
เวลา เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูV (นพดล ผูVมีจรรยา, 2557) 

ความยากงWายในการจําน้ันยังข้ึนอยูWกับการรับรูVตัวอักษรและลักษณะของคําไดVถูกตVอง
ตัวอักษรน้ันจะจําไดVงWายหรือยากน้ันข้ึนอยูWกับคุณสมบัติตWาง ๆ เชWน แสงสวWาง ขนาด และสีของ
ตัวอักษร 

จากท่ีกลWาวมาขVางตVนน้ัน คณะผูVวิจัยเห็นวWาหากไดVมีการสรVางเน้ือหาในการเรียนรูVบนจอภา
สมารCทโฟน ข้ึนมาก็จะทําใหVเกิดประโยชนCตWอการเรียนการสอนเปYนอยWางย่ิง ซึ่งคณะผูVวิจัยไดVทําการ
วิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการจําของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอWานเน้ือหาซึ่งเนVนขVอความดVวยสีท่ีแตกตWางบนจอภาพสมารCทโฟน  
เพ่ือเปรียบเทียบวWา สีของตัวอักษรใดท่ีจะสWงผลใหVเกิดการเรียนรูVบนจอภาพสมารCทโฟน แกWผูVเรียน
ไดVมากและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ท่ีอWานเน้ือหาซึ่งเนVนขVอความดVวยสีที่แตกตWางบนจอภาพสมารCทโฟน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการจํา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ท่ีอWานเน้ือหาซึ่งเนVนขVอความดVวยสีที่แตกตWางบนจอภาพสมารCทโฟน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักศึกษาท่ีเรียนรูVบนจอภาพสมารCทโฟนท่ีนําเสนอดVวยสีตัวอักษรท่ีแตกตWางกัน จะทําใหVมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตWางกัน เม่ือวิเคราะหCขVอมูลท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

2. นักศึกษาท่ีเรียนรูVบนจอภาพสมารCทโฟนท่ีนําเสนอดVวยสีตัวอักษรท่ีแตกตWางกัน จะมีความ
คงทนในการจํา เม่ือวิเคราะหCขVอมูลท่ีระดับสําคัญทางสถิติ .01 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ในดVานจิตวิทยาสีซึ่งเปYนตัวกระตุVนความรูVสึกและมีผลตWอจิตใจของมนุษยC สีตWาง ๆ จะใหVความรูVสึก

ท่ีแตกตWางกัน ดังน้ันเราจึงมักใชVสีเพ่ือสื่อความรูVสึกและความหมายตWาง ๆ ท้ังน้ีข้ึนอยูWกับประสบการณC 
สังคม วัฒนธรรมชีวิตความเปYนอยูW สภาพแวดลVอม ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศดVวยนักจิตวิทยาไดV
พิจารณาสีในแงWอิทธิพลท่ีมีตWอความรูVสึกมีผลตWออารมณCของมนุษยC เน่ืองจาก คุณสมบัติของสีท่ีทําใหVสวWาง
หรือมืดลงไดV ซึ่งไดVนําผลของสีทางฟ�สิกสCและสรีระของมนุษยCท่ีมีผลจากสีมาใชVในเร่ืองของการรับรูVมโน
ทัศนCท่ีสWงผลตWออารมณCความรูVสึกนักจิตวิทยาตWางเห็นพVองตVองกันวWา สีกับอารมณCของมนุษยCมีความ
เช่ือมโยงกัน และสังเกตวWาสีเปYนสื่ออารมณCเพราะบุคคลจะถWายทอดอารมณCความรูVสึกของสิ่งตWาง ๆ จาก
การใชVสี การเลือกใชVสีจึงมีผลโดยตรงกับอารมณCของบุคคลแตWสียังกWอใหVเกิดอารมณCความรูVสึกท่ีแตกตWางกัน
ไป ท้ังน้ีข้ึนอยูWกับประสบการณC สังคม วัฒนธรรม ชีวิตความเปYนอยูW สภาพแวดลVอม ภูมิประเทศ และ
สภาพภูมิอากาศดVวย ในดVานจิตวิทยา สีเปYนตัวกระตุVนความรูVสึกและมีผลตWอจิตใจของมนุษยC สีตWาง ๆ 
จะใหVความรูVสึกท่ีแตกตWางกัน ดังน้ันเราจึงมักใชVสีเพ่ือสื่อความรูVสึกและความหมายตWาง ๆ 

วาสสิลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky) จิตรกรแนวแอ็บสแตร็กทC ชาวรัสเซีย กลWาววWา  
“สีมีอิทธิพลตWอจิตวิญญาณ” เขาศึกษาและสังเกตเห็นวWาคนสWวนใหญWรูVสึกกระตือรือรVนในการใชVชีวิต  
สีใหVบรรยากาศท่ีสวยสดใส เชWน แสงทองของพระอาทิตยC สีเขียวของนV©าทะเล มักทําใหVเรารูVสึก 
อบอุWนและเปYนสุข ดังน้ัน จึงนับวWาสีมีอิทธิพลตWอมนุษยCและอาจนํามาประยุกตCใชVในรูปแบบตWาง ๆ กัน  
เชWน นําไปใชVประโยชนCในเชิงบําบัดเพ่ือรักษาอาการทางกายหรือทางจิตไดVดVวย 

Eiseman (2000 : 62-63) กลWาววWา สีและผลกระทบท่ีมีตWออารมณCและ ความรูVสึกดังน้ี สี
ขาว คือ ความบริสุทธC© ความสงบเรียบงWาย สีเหลือง คือ ความอบอW©น มิตรภาพ ความ สนุกสนาน สี
เขียว คือความสงบ เปYนธรรมชาติ มีชีวิตชีวา สีส*ม คือ ความคิดสรVางสรรคC มีความเชW©อมW©น รWาเริง 
สนุกสนาน สีแดง คือ ความรVอนแรงต่ืนเตVนทVาทาย มีอิทธิพลดVานราคา สีม�วง คือ ความหรูหรา สงWา
งาม ลึกลับ และสีดํา คือ ความเขVมแข็ง ลึกลับ ทVาทาย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตัวจัดกระทํา       ผลของตัวจัดกระทํา 
 
        
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สีตัวอักษรท่ีใชVในการเนVนขVอความ 
บนหนVาจอสมารCทโฟน จํานวน 8 สี  
วรพงศC วรชาติอุดมพงศC (2540) ;  

รสริน พิมลบรรยงกC (2552) ประกอบดVวย  
สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียว สีดํา สีขาว  

สีสVม และสีมWวง 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ความคงทนในการจํา 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย คณะผูVวิจัยไดVกําหนดข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยดังตWอไปน้ี 
 1. การวิจัยในคร้ังน้ีเปYนการวิจัยแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 2. ทดลองกับประชากรท่ีเปYนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย
เทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร จํานวน 240 คน โดยแบWงออกเปYนกลุWมทดลอง  
8 กลุWม กลุWมละ30 คน เทWา ๆ กัน เรียนรูVเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟนท่ีนําเสนอดVวยสีตัวอักษรท่ี
แตกตWางกัน 
 ตัวแปรในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตVน คือ สีตัวอักษรท่ีแตกตWางกันบนหนVาจอสมารCทโฟน จํานวน 8 สี ประกอบดVวย  
สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียว สีดํา สีขาว สีสVม และสีมWวง 
 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการจํา 
 

เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย ไดVแกW 
1. เน้ือหาขVอความบนจอภาพสมารCทโฟน ท่ีมีสีตัวอักษร จํานวน 8 สี ประกอบดVวย สีแดง  

สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียว สีดํา สีขาว สีสVม และสีมWวง 
2. แบบทดสอบกWอนการอWาน และแบบทดสอบหลังการอWาน จํานวน 35 ขVอ 
4. แบบทดสอบวัดความคงทนในการจําซึ่งเปYนชุดเดียวกับแบบทดสอบหลังการอWาน จํานวน 35 

ขVอ 
การวิเคราะห�ข*อมูล 
1. สรุปผลคะแนนจากแบบทดสอบกWอนการอWาน แบบทดสอบหลังการอWาน และแบบทดสอบ 

วัดความคงทนในการจํา ดVวยคWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. เปรียบเทียบคWาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบกWอนการอWานและแบบทดสอบหลัง 

การอWาน ท่ีเรียนดVวยเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟนท่ีนําเสนอดVวยสีตัวอักษรท่ีแตกตWางกัน ดVวยการ
วิเคราะหCความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA 

3. เปรียบเทียบคWาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบความคงทนในการจําระหวWางกลุWม 
ของนักเรียนท่ีเรียนรูVเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟนท่ีนําเสนอดVวยสีตัวอักษรท่ีแตกตWางกัน ดVวยการ
วิเคราะหCความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA 

การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข*อมูล 
คณะผูVวิจัยทําหนังสือถึงผูVอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

(วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ) นําแบบทดสอบกWอนเรียนใหVกลุWมทดลอง กWอนใหVกลุWม
ทดลองเรียนจากเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟน เปYนเวลา 2 สัปดาหC โดยวันท่ีทําการทดลอง ทําการ
ทดลองกับประชากร โดยทดลองท้ัง 8 กลุWมพรVอม ๆ กัน ใหVกลุWมทดลองเรียนรูVเน้ือหาบนจอภาพสมารCท
โฟนท่ีนําเสนอดVวยสีตัวอักษรท่ีแตกตWางกัน หลังจากเรียนรูVเสร็จแลVวทําแบบทดสอบหลังการอWาน 
หลังจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผWานไปแลVว 2 สัปดาหC ใหVนักศึกษาทําแบบทดสอบอีก
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คร้ังเพ่ือวัดความคงทนในการจํา คณะผูVวิจัยเก็บรวบรวมขVอมูลดVวยตนเอง และจัดระเบียบเคร่ืองมือท่ี
ใชVในการวิจัย เพ่ือนําไปวิเคราะหCผลและสรุปผลการวิจัยตWอไป  
 
ผลการวิจัย 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอWานเน้ือหาดVวยการเนVนขVอความดVวยสี 
บนจอภาพสมารCทโฟน พบวWา เม่ือเนVนขVอความจากสีท่ีแตกตWางกัน นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิใน
การอWานแตกตWางกัน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการ
อWานของนักศึกษา การเนVนขVอความดVวยสีท่ีกลุWมทดลอง ซึ่งเปYนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง อWานเน้ือหาบนจอภาพสมารCทโฟน ผลสัมฤทธ์ิในการอWาน คือ สีเหลือง สWวนสีในการเนVน
ขVอความท่ีมีคWาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอWานตW©าท่ีสุด คือ สีมWวง  

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอWานเน้ือหาดVวยการเนVนขVอความดVวยสีจาก
บนจอภาพสมารCทโฟน พบวWา เม่ือเนVนขVอความจากสีท่ีแตกตWางกัน นักศึกษามีคะแนนความคงทน 
ในการจําจากการอWานเน้ือหาแตกตWางกัน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือทําการ
เปรียบเทียบความคงทนในการจํา การเนVนขVอความดVวยสีท่ีกลุWมทดลอง ซึ่งเปYนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อWานเน้ือหาบนจอสมารCทโฟน พบวWา ความคงทนในการจําจากการอWาน
ท่ีมีคะแนนความคงทนในการจํา คือ สีเหลือง สีในการเนVนขVอความท่ีมีคWาเฉลี่ยของคะแนนความคงทน
ในการจําตํ่าท่ีสุด คือ สีมWวง 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการจําของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอWานเน้ือหาซึ่งเนVนขVอความดVวยสีท่ีแตกตWางบนจอภาพ
สมารCทโฟนสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดV ดังตWอไปน้ี  

1. ด*านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สีท่ีใชVเนVนขVอความท่ีกลุWมทดลองอWานแลVวมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิในการอWาน คือ สีเหลือง ซึ่งเปYนสีที่เกิดความนWาสนใจและนWาจดจํา ยกตัวอยWางเชWน สีเหลือง
มักนิยมนํามาใชVในการชWวยจดจําขVอความ ดVวยปากกาเนVนขVอความ สีเหลืองท่ีใชVในผลิตภัณฑCเด็ก 
สะทVอนถึงความสุข แฝงไวVกับความเปYนเด็ก ไมWหยุดน่ิง อีกแงWยังใชVเปYนสัญลักษณCเพ่ือเตือน เพ่ือใหV
ระวัง เชWน ไฟเหลือง ป�ายจราจร สีรถแท็กซี่ เปYนตVน จากผลการวิจัยดังกลWาว สีมWวง มีคWาเฉลี่ยนVอย
ท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากสีมWวงเปYนสีท่ีมีความเขVมของสี มักใหVความรูVสึกสงบ มีเสนWหC และไมWไดVเปYนสีท่ี
โดดเดWนมากนัก จึงไมWไดVสรVางอิทธิพลในการต่ืนตัวของผูVเรียนมากเทWากับสีอ่ืน ๆ จะเห็นไดVจากหลาย
คร้ังท่ีสีมWวงมักถูกใชVไปในการแสดงความรูVสึกผิดหวัง ความรูVสึกท่ีโศกเศรVาหรือสูญเสียท่ีมากระทบ
จิตใจ และความรูVสึกท่ีเกิดจากสี ผลของการวิจัย พบวWา สีทําใหVความรูVสึกตWาง ๆ กัน คือ สีเหลือง สีนV©า
เงิน และสีเขียว ซึ่งสีเหลWาน้ีใหVความรูVสึกคลVายกับวWาอยูWหWางไกล สีท่ีทําใหVรูVสึกรVอน ไดVแกW สีสVม และสี
แดง สีเหลWาน้ีเปYนสีท่ีดึงดูดความสนใจ โดยสีแตWละสีจะสื่อความหมายทV©งทางดVานอารมณC ความรV©สึก ท่ี
แตกตWางกันออกไป โดยสีท่ีใชVตVองใหVมีความสอดคลVองซW©งกันและกันดVวย การเลือกสีจึงตVองพิจารณา
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องคCรวมของสW©งท่ีสื่อออกมา ดังนV©น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูVเรียน จึงตVองสอดคลVองกับการใชVสี
ของขVอความดVวยเชWนกัน โดยสีจะมีผลกระทบตWอการรับรูV และการเรียนรูV ซึ่งสอดคลVองกับ Tinker 
(1969) ซึ่งไดVศึกษาความสัมพันธCของคูWสีกับความยากงWายในการอWาน พบวWา ตัวอักษรสีดําบนพ้ืนหลังสี
เหลือง ทําใหVผูVเรียนอWานงWาย ซึ่งสWงผลตWอผลสัมฤทธ์ิในการอWานของผูVเรียน การใชVสีเหลืองในการเนVน
ขVอความ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิมาเปYนอันดับท่ีสองในการวิจัยคร้ังน้ี  

2. ด*านความคงทนในการจํา สีท่ีใชVในการเนVนขVอความท่ีกลุWมทดลองอWาน แลVวมีความคงทน 
ในการจํา คือ สีเหลือง สWวนสีในการเนVนขVอความ ท่ีอWานแลVวมีความคงทนในการจํานVอยสุด คือ สีมWวง  
สอดคลVองกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการอWาน ซึ่งสีเหลืองเปYนสีท่ีมีความชัดเจนทําใหVจํางWาย เพราะสี
เหลืองทําใหVเกิดความสามารถระลึกถึงไดVงWาย ผลการวิจัยน้ีสอดคลVองกับวรพงศC วรชาติอุดมพงศC 
(2540) กลWาววWา สีเหลือง ดังกลWาวอาจทําใหVเกิดความรูVสึกในทางบวก การแสดงออกเต็มไปดVวย
ความรูVสึกชาญฉลาด หรือใหVความรูVสึกในทางลบและเก็บกดก็เปYนไดV เพราะสีเหลืองเปYนสีของแสงแดด 
ซึ่งเก่ียวขVองกับความสุข สติปpญญา และพลังงาน ในทางจิตวิทยา ชWวยเช่ือมตWอความคิดในจิตใตVสํานึก
ของเรา และเปYนสีท่ีสWงพลังงานออกไปสูWสมองของเราไดVไวท่ีสุดอีกดVวย กระตุVนความรWาเริง กระตุVน
กิจกรรมทางจิตใจ ดังน้ันจึงใชVสีเหลือง เพ่ือเนVนองคCประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการออกแบบ เปYนสีที่ชWวย
ในเร่ืองของการสรVางความม่ันใจ กระตุVนความรูVสึก ความคิดถึงอนาคตท่ีสดใส และเปYนธรรมชาติ ซึ่งสี
เหลืองจัดอยูWในกลุWมวรรณะเย็น เพราะสีเหลืองใหVความรูVสึกท่ีเย็นลงไดVเม่ือมาผสมอยูWในสีนV©าเงิน ดังน้ัน
สีเหลืองจึงเปYนสีพิเศษท่ีอยูWไดVท้ังวรรณะรVอนและวรรณะเย็น ยังมีผลตWอการนําไปใชVเปYนสีหVอง คือ 
จะใหVความรูVสึกวWามีขนาดใหญW กวVางขวาง ในขนาดท่ีสีมWวงเปYนสีเขVมจะใหVความรูVสึกวWามีขนาดเล็ก คับ
แคบ โดยท่ีสีวรรณะรVอนจะใหVความรูVสึกเรWารVอน ต่ืนเตVน ไมWสบายตา สีวรรณะเย็นจะใหVความรูVสึก
สบาย เรียบ สงบ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลVองจากผลการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองมาจาก สีเหลืองเปYนสีท่ีมี
คุณสมบัติในเร่ืองของการดึงดูดความสนใจ ใหVความรูVสึกแจWมใส ความสดใส ความรWาเริง ความเบิก
บานสดช่ืน ดVวยเหตุน้ีเองสีเหลืองจึงถูกใชVในงานตWาง ๆ และสWงทําใหVเกิดความคงทนในการจํา 

จากการวิจัย สรุปไดVวWา ผลสัมฤทธ์ิในการอWานและคะแนนความคงทนในการจํา มาทดสอบ
สมมติฐานท่ีต้ังไวV คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีอWานเน้ือหาโดยการเนVนขVอความ
บนจอภาพสมารCทโฟนดVวยสีท่ีแตกตWางกัน จะมีผลสัมฤทธ์ิในการอWานและความคงทนในการจํา
แตกตWางกัน โดยใชVการวิเคราะหCความแปรปรวนทางเดียว ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 พบวWา เปYนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไวV  

 
ข*อเสนอแนะ 

1. ขVอเสนอแนะจากผลการวิจัย พบวWา การเนVนขVอความดVวยสีสWงผลใหVผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความคงทนในการจําไดVดี ซึ่งมีคะแนนสูงสุดจากการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ันจึงควรเลือกใชVสีเหลือง
ในการเนVนขVอความ เน่ืองจากผลการวิจัย พบวWา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจําในการ
อWานสูงสุด 
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2. ขVอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตWอไป พบวWา ควรทําการวิจัยในเร่ืองการเนVนใจความดVวยสี 
ในเน้ือหากับอุปกรณCการสื่อสารแบบอ่ืน เชWน แท็บเล็ต (Tablet) และควรทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนในการจําของผูVเรียนท่ีมีระดับสติปpญญาแตกตWางกัน  
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การสร*างหนังสืออิเล็กทรอนิกส� เรื่อง อุปกรณ�คอมพิวเตอร� สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปsที่ 2 โรงเรียนวัดตะล�อม สํานักงานเขตภาษีเจริญ  

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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students at Wat Talom School Phasi Charoen District  
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC 1) เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใหVมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกWอนเรียนกับ
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดVวย หนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม 
สํานักงานเตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน  เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย คือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชVในการวิจัย  คือ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกตWาง t-test  

ผลการวิจัยพบวWา หนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูW
ในระดับดีมาก และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียนอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกสC, อุปกรณCคอมพิวเตอรC 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop electronic books on 

computer devices. For grade 2 students at Wat Talom School Phasi Charoen District 
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Office Under Bangkok To have a better level. 2) To compare the test scores before 
learning and after the test scores of students studying with Electronic books about 
computer equipment. For grade 2 students at Wat Talom School Phasi Charoen 
District Office Under Bangkok. The population in this study was Prathom Suksa 2 
students at Wat Talom School. Phasi Charoen Office The research instrument was 40 
electronic books on computer devices. For grade 2 students at Wat Talom School 
Phasi Charoen District Office Under Bangkok The statistics used in the research are 
the mean, standard deviation. And t-test for statistical differences. 

The results of the research showed that Electronic books about computer 
equipment. For grade 2  students at Wat Talom School Phasi Charoen District Office 
Under Bangkok The quality is very good. And the students' learning achievement 
after learning was higher than before at the statistical significance of 0.05. 

 
Keywords: electronic books, computer devices  
 
บทนํา 

  ปpจ จุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารไดV เจ ริญกVาวหนVาอยWางรวดเร็ว ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของมนุษยCอุปกรณCสื่อสารและคอมพิวเตอรCไดVเขVามามีบทบาทสําคัญตWอการดําเนิน
กิจกรรมตWางๆ โดยเฉพาะอยWางย่ิงการศึกษาคVนควVาและการทําธุรกิจ ดVวยความกVาวหนVาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรC ทําใหVองคCกรตWางๆ นําเทคโนโลยีเหลWาน้ีเขVามาชWวยในการดําเนินงานขององคCกรใหVมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ไมWวWาจะเปYนการรับ-สWงขVอมูลขWาวสารอิเล็กทรอนิกสC การทําธุรกิจและ
ใหVบริการบนอินเตอรCเน็ต ตลอดจนการใชVเปYนเคร่ืองมือชWวยในการทํางาน  

ไมWเพียงแตWในองคCกรตWางๆ เทWาน้ันท่ีนําคอมพิวเตอรCเขVามาใชVงาน ผูVใชVตามบVานโดยท่ัวไป ก็ไดV
จัดหาคอมพิวเตอรCเขVามาใชVสWวนตัวกันมากข้ึน เน่ืองจากคอมพิวเตอรCในปpจจุบันมีราคาถูก แตWมี
ประสิทธิภาพสูง รวมท้ังสามารถใชVงานไดVงWายกวWาในอดีตมาก จนมีการประมาณการกันวWา ในอนาคต
คอมพิวเตอรCจะเปYนอุปกรณCพ้ืนฐานในทุกๆ ครัวเรือนเหมือนกับเคร่ืองรับโทรทัศนC 

ดVวยสถานการณCดังกลWาว การเรียนรูVการใชVงานคอมพิวเตอรCในระดับเบ้ืองตVน จึงเปYนสิ่งท่ีมี
ความจําเปYนอยWางย่ิงในการดําเนินกิจกรรมตWางๆ ไมWวWาจะเปYนในการทํางาน, การศึกษาหรือเพ่ือความ
บันเทิง ใหVมีประสิทธิภาพและความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยWางย่ิงการเรียนคอมพิวเตอรCใน
ระดับประถมศึกษาตอนตVน ถือเปYนการปูพ้ืนฐานท่ีดีในการใชVงานคอมพิวเตอรCใหVกับนักเรียน เพ่ือใหV
ตัวนักเรียนเองสามารถพัฒนาความรูVความสามารถในการใชVงานคอมพิวเตอรCไดVเปYนอยWางดีในอนาคต 

แตWจากการสัมภาษณC ครูผูVสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขVองกับคอมพิวเตอรC พบปpญหาวWา นักเรียน
ยังขาดความรูVความเขVาใจในเร่ืองของคอมพิวเตอรC โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนตVน ซึ่งมี
ช่ัวโมงเรียนท่ีเก่ียวขVองกับคอมพิวเตอรCนVอยมาก  
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 จากปpญหาดังกลWาว ผูVวิจัยจึงมีความสนใจจะสรVางหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณC
คอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปใชVเปYนแนวทางในการแกVไขปpญหาและเปYนประโยชนCในการเรียนรูV
คร้ังตWอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหVมีคุณภาพ
ในระดับดีขึ้นไป 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกWอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดVวย หนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 
โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกสC  ห รือ ท่ี รูV จัก กัน ใน ช่ือ  อี บุ§ ค  (eBook ห รือ  e-Book) เปY น คํ า
ภาษาตWางประเทศ ยWอมาจากคําวWา electronic book หมายถึง หนังสือท่ีสรVางข้ึนดVวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรCมีลักษณะเปYนเอกสารอิเล็กทรอนิกสC โดยปกติมักจะเปYนแฟ�มขVอมูลคอมพิวเตอรCท่ี
สามารถอWานเอกสารผWานทางหนVาจอคอมพิวเตอรCท้ังในระบบออฟไลนCและออนไลนC  คุณลักษณะของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสCสามารถเช่ือมโยงจุดไปยังสWวนตWางๆ ของหนังสือ เว็บไซตCตWางๆ ตลอดจนมี
ปฏิสัมพันธCและโตVตอบกับผูVเรียนไดV นอกจากน้ันหนังสืออิเล็กทรอนิกสCสามารถแทรกภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพCเอกสารท่ีตVองการออกทางเคร่ืองพิมพCไดV อีก
ประการหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสCสามารถปรับปรุงขVอมูลใหVทันสมัยไดVตลอดเวลา ซึ่ง
คุณสมบัติเหลWาน้ีจะไมWมีในหนังสือธรรมดาท่ัวไป 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสCจะแตกตWางจากหนังสือเลWมในการพลิกหนVา โดยท่ีไมWไดVมีการพลิกหนVา
จริง หากแตWเปYนไปในลักษณะของการซVอนทับกัน (Barker and singh, 1985) สิ่งท่ีแตกตWางกัน
ระหวWางหนังสืออิเล็กทรอนิกสCกับหนังสือเลWมอยWางเดWนชัดน่ันก็คือ การปฏิสัมพันธC และความเปYน
พลวัต (Barker, 1996 ) ซึ่งอาจจะแตกตWางกันบVางในหนังสืออิเล็กทรอนิกสCแตWละเลWม ท้ังน้ีข้ึนอยูWกับ
จุดประสงคCการใชVงาน และการปฏิสัมพันธCจากผูVอWาน หนังสืออิเล็กทรอนิกสCมีลักษณะเหมือนกับ
หนังสือเลWมดังภาพประกอบ 2 คือ มีหนVาปกเพ่ือบอกขVอมูลตWางๆ เก่ียวกับหนังสือ หากใน 1 หนVามี
ขVอมูลเปYนหนVาคูW ดVานซVายมือเปYนหนVาซVายดVานขวามือจะเปYนหนVาขวา กดปุ�มไปหนVาก็จะไปยังหนVา
ตWอไป กดปุ�มถอยหลังจะกลับไปหนVากWอน 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรตVน              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง การสรVางหนังสืออิเล็กทรอนิกสC  
เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 2  

โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
รูปแบบการวิจัย 

1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การสรVางหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดV
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไวVดังน้ี  

2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม 

สํานักงานเตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน 
3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข*อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดVวย 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 

2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณภาพท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน 
2. แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
สําหรับผูVเช่ียวชาญดVานเทคนิคและดVานเน้ือหาโดยใชVมาตราวัดของ Likert  เปYน 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) คือ 

  ระดับ  5  หมายถึง  คุณภาพ  มากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  คุณภาพ  มาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  คุณภาพ  ปานกลาง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณC
คอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZที่ 2 โรงเรียนวัด
ตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนดVวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสC 
เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 2 
โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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  ระดับ  2  หมายถึง  คุณภาพ  นVอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  คุณภาพ  นVอยท่ีสุด 

เกณฑCในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  คะแนนอยูWระหวWาง   4.51 - 5.00  มีคุณภาพมากท่ีสุด 
  คะแนนอยูWระหวWาง   3.51 - 4.50  มีคุณภาพ    มาก  
  คะแนนอยูWระหวWาง   2.51 - 3.50  มีคุณภาพ    ปานกลาง  
  คะแนนอยูWระหวWาง   1.51 - 2.50  มีคุณภาพ    นVอย 
  คะแนนอยูWระหวWาง   0.00 - 1.50  มีคุณภาพ    นVอยท่ีสุด  
 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูVเรียนท่ีเรียนดVวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสC 
เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะขVอสอบเปYนแบบปรนัย ซึ่งเปYนขVอสอบชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบกWอนเรียน แตWสลับขVอคําถามและคําตอบ 

วิธีการรวบรวมขVอมูล 
การสรVางหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดV
ดําเนินการทดลอง ดังน้ี 

1. ผูVวิจัยนําหนังสือ ถึงผูVอํานวยการโรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะหCในการใชVกลุWมตัวอยWางและสถานท่ีในการทดลองและเก็บ
รวบรวมขVอมูลในการทําวิจัย 

2. นัดหมายกับครูประจําหVองคอมพิวเตอรC โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. ใหVกลุWมตัวอยWางทําแบบทดสอบกWอนเรียน จํานวน 20 ขVอ ใชVเวลา 30 นาที ทําลWวงหนVา 
1 สัปดาหC 

4. การจัดเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือในการทดลองโดยสถานท่ีที่ใชVในการทดลอง  
5. กWอนเร่ิมทําการทดลอง ผูV วิจัยอธิบายการใชVหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณC

คอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พรVอมท้ังสาธิตข้ันตอนตWางๆ ในการเขVาเรียน ใหVกลุWมตัวอยWางทราบ 

6. ใหVกลุWมตัวอยWางเรียนดVวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ใชVเวลา 1 ช่ัวโมง  

7. กลุWมตัวอยWางทําแบบทดสอบในวันถัดไปหลังจากเรียนดVวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง 
อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษี
เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชVเวลา 30 นาที  
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8. ผูVวิจัยตรวจใหVคะแนนทดสอบกWอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุWมตัวอยWาง 
โดยมีเกณฑCใหVขVอท่ีตอบถูกใหV 1 คะแนน ขVอท่ีตอบผิดหรือไมWตอบหรือตอบมากกวWาหน่ึงตัวเลือกใหV 0 
คะแนน และตรวจใหVคะแนนแบบฝvกหัดระหวWางเรียนในแตWละหนWวยการเรียนรูVตามเกณฑCคุณภาพ 

10. ทําการเก็บรวบรวมขVอมูลท้ังหมด ไดVแกW คะแนนแบบทดสอบกWอนเรียน คะแนน
แบบฝvกหัดระหวWางเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหCทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 

4. การวิเคราะหCขVอมูล 
การวิเคราะหCขVอมูลในการวิจัย ผูVวิจัยรวบรวมขVอมูลเพ่ือวิเคราะหCโดยใชVคWาสถิติ ดังน้ี 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชVคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกWอนเรียนและ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นํามาหาคWาสถิติโดยใชV t-test ดVวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
   

ผลการวิจัย  
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 

โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูWในระดับดีตามเกณฑC
ท่ีกําหนดไวV 

2. นักเรียนท่ีเรียนดVวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZ ท่ี  2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความกVาวหนVาในการเรียน โดยมีคWาดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.83 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVา
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 83 และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวWากWอนเรียน
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหCและอภิปรายผลเก่ียวกับการสรVางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไดVดังน้ี 
 ผลการวิจัยดVานคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ี
สรVางข้ึนเปYนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวVคือ คุณภาพของบทเรียนเน้ือหา มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับดีมาก 
(  = 4.23, S.D. = 0.13)  คุณภาพบทเรียนดVานสื่อและการนําเสนอมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับดีมาก (   
= 4.21, S.D. = 0.46) ท้ังน้ีเปYนเพราะในการสรVางหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูVศึกษาไดVคVนควVาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสC มีการ
วิเคราะหCหลักสูตรแกนกลาง ประยุกตCใชVทฤษฎีการเรียนรูV การออกแบบบทเรียนมีการสรVางแผนภูมิ
ระดมสมองและความสัมพันธCของเน้ือหา จัดทําผังงานและสตอร่ีบอรCดเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
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นําเสนอ ซึ่งทุกข้ันตอนของการสรVางอยูWภายใตVการดูแลของผูVเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและใหV
ขVอเสนอแนะสําหรับนําไปปรับปรุง แกVไข กWอนนําไป ใชVจริงกับกลุWมตัวอยWาง  
 ผลการวิจัยดVานผลสัมฤทธ์ิของหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูVเรียนเปYนไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไวV คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกWอน
และหลังเรียนโดยการทดสอบคWา t-test  พบวWาไดVคWา  t เทWากับ  21.32 ซึ่งมีความแตกตWางกันอยWางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งแสดงวWาผูVเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนกวWากWอนเรียนท้ังน้ี
เปYนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกสC เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2 
โรงเรียนวัดตะลWอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเพราะนักเรียนสามารถ
เรียนรูVจากบทเรียนดVวยความเขVาใจ เน้ือหาแมVจะมีความซับซVอน แตWไดVรับการออกแบบโดยจัดเน้ือหา
เปYนหนWวยยWอย วิเคราะหCเน้ือหา นําเสนอเปYนกรอบความคิดยWอยลําดับทีละกรอบจากงWายไปยาก 
นักเรียนลําดับการเรียนรูVตามโปรแกรมดVวยตนเอง สรVางความม่ันใจในการเรียน  ซึ่งสอดคลVองกับ 
ชาญชัย แฮวอู (2550) ทําการวิจัยเร่ือง การสรVางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอน
วิชาตรวจสอบงานเช่ือมเร่ืองการตรวจสอบตรวจสอบแบบไมWทําลายสภาพ กลุWมตัวอยWางเปYนนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปZท่ี 2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรC
ธานี จํานวน 25 คน โดยการสุWมแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวWา บทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอนวิชา
ตรวจสอบงานเช่ือม เร่ืองการตรวจสอบตรวจสอบแบบไมWทําลายสภาพท่ีสรVางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
81.27/86.48 สูงกวWาเกณฑCกําหนดไวVท่ี 80/80 ผูVเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยWางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติของผูVเรียนท่ีมีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอนอยูWใน
ระดับดี   
 
ข*อเสนอแนะ 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสCท่ีสรVางข้ึนสามารถนําไปพัฒนาตWอเพ่ือสรVางเปYนเน้ือหาในเร่ืองอ่ืนๆ 
เพ่ือใชVประกอบการสอนในรายวิชาอ่ืนๆไดV 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสCท่ีสรVางข้ึนสามารถใชVสอนแทนครูผูVสอนหรือใชVเปYนสื่อประกอบการ
เรียน เร่ือง อุปกรณCคอมพิวเตอรC ในช้ันเรียนไดV  
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การสร*างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช*โปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปsที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร�ประดิษฐาราม สังกัด
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe 
Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ใหVมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกWอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนดVวย บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการ
วิจัย ไดVแกW นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5/1 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย คือ 
บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 
โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชVในการวิจัย  คือ คWาเฉลี่ย สWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกตWาง t-test  

ผลการวิจัยพบวWา 
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูWในระดับดีตามเกณฑCท่ี
กําหนดไวV 

2. นักเรียนท่ีเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความกVาวหนVาในการเรียน โดยมีคWาดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.71 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVา
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ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 71 และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวWากWอนเรียน
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: โปรแกรม Adobe Flash, บทเรียนมัลติมีเดีย 
  

Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop multimedia lessons on the 

use of Adobe Flash for Prathom Suksa 5 students at Wat Chan Pradittharam School. 
Under Bangkok To have a better level. 2) To compare the test scores before learning 
and after the test scores of students studying with Multimedia lesson on the use of 
Adobe Flash for grade 5 students at Wat Chan Pradittharam School Under Bangkok. 
The population in this study was Prathom Suksa 5 students at Wat Chan 
Pradittharam School. The sample group used in this study was a sample group used 
in the research, consisting of Prathom Suksa 5/1 students at Wat Chan Pradittharam 
School. Under 40 Bangkok Metropolis by purposive sampling. The research 
instruments were multimedia lessons on the use of Adobe Flash for Prathom Suksa 5 
students at Wat Chanpradittharam School. Under Bangkok The statistics used in the 
research are the mean, standard deviation. And t-test for statistical differences. 

 The results of the research showed that 
1. Multimedia lessons on the use of Adobe Flash for Prathom Suksa 5 

students at Wat Chan Pradittharam School Under Bangkok The quality is at a good 
level as specified. 

2. Students learning through multimedia lessons on the use of Adobe Flash 
for grade 5 students at Wat Chan Pradittharam School Under Bangkok There is 
progress in study. With the E.I. = 0.71 effectiveness index indicating that students 
have progressed by 71% and their learning achievement scores are higher than 
before at the 0.05 level of significance. 
 
Keywords: Adobe FlashProgram, Multimedia lessons 

 
บทนํา 

สื่อการเรียนรูVถือเปYนเคร่ืองมือชWวยถWายทอดความรูV ความเขVาใจ ความรูVสึก เพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณC สรVางสถานการณCการเรียนรูV สามารถเช่ือมโยงแหลWงความรูVท่ีอยูWไกลตัวผูVเรียนมาสูWการ
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เรียนรูVไดVในเวลาอันรวดเร็วและไมWมีขVอจํากัด สื่อจึงเปYนตัวกลางท่ีจะชWวยใหVการสื่อสารระหวWางผูVสอน
ไปยังผูVเรียนเขVาใจและเกิดการเรียนรูVอยWางมีประสิทธิภาพ (วรวิทยC นิเทศศิลป�, 2551)  

โปรแกรม Flash เปYนซอฟตCแวรC ท่ีชW วยในการสรVางสื่ อ มัลติ มี เดีย, ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation), ภาพกราฟ�กท่ีมีความคมชัด เน่ืองจากเปYนกราฟ�กแบบเว็คเตอรC(Vector), สามารถเลWน
เสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอไดV, สามารถสรVางงานใหVโตVตอบกับผูVใชV(Interactive Multimedia) มี
ฟpงกCช่ันสําหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทํางานในลักษณะ CGI โดยเช่ือมตWอกับ
การเขียนโปรแกรมภาษาอ่ืนๆ ไดVมากมาย เชWน ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, 
C#.NET, VB, VB.NET, JAVA และอ่ืนๆ โดยเฉพาะขVอดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถใน
การบีบอัดไฟลCใหVมีขนาดเล็ก มีผลทําใหVแสดงผลไดVอยWางรวดเร็ว นอกจากน้ันยังแปลงไฟลCไปอยูWใน
ฟอรCแมตอ่ืน ไดVหลากหลาย เชWน avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png  
เปYนตVน 

ดVวยเหตุน้ี จึงมีการนําโปรแกรม Flash มาสรVางสื่อการเรียนการสอนผWานสื่อคอมพิวเตอรC
หลายรูปแบบ เชWน สื่อคอมพิวเตอรCชWวยสอน บทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย การเรียนผWานระบบ
เครือขWาย รวมถึงการเรียนผWานบทเรียนเพ่ือการเรียนรูVดVวยตนเอง ซึ่งการใชVสื่อเหลWาน้ีเปYนการเพ่ิม
ชWองทางในการเรียนรูVของผูVเรียนมากข้ึน  

ท้ั งน้ีสื่อ มัลติ มี เดีย น้ันเปYนสื่อ ท่ี มีความหลากหลาย สามารถแสดงผลไดV ท้ั งภาพน่ิง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง งานกราฟ�กตWางๆ สามารถบันทึกไวVในแผWน DISK – CD อีกท้ังสื่อมัลติมีเดียน้ัน 
ยังทําใหVผูVเรียนสามารถเรียนรูVดVวยตนเองและจดจําเน้ือหาไดVอยWางรวดเร็ว จะเห็นไดVจากการเรียนการ
สอนในทุกระดับช้ัน ต้ังแตWอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตWางนําสื่อมัลติมีเดียมา
ใชVเปYนสื่อการสอนกันอยWางแพรWหลาย 

แตWจากการสัมภาษณC ครูผูVสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขVองกับคอมพิวเตอรC ปpญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ปpจจุบันคือ นักเรียนยังขาดทักษะในการใชVคอมพิวเตอรCเพ่ือสรVางช้ินงาน ดVวยโปรแกรม Flash เชWน
การวาดภาพการCตูนในคอมพิวเตอรC การออกแบบตัวอักษร การสรVางการโตVตอบ ซึ่งอาจสWงผลใหVเกิด
ปpญหาในการพัฒนาทักษะของตัวนักเรียนเองไดVในอนาคต 
 จากปpญหาดังกลWาว ผูVวิจัยจึงมีความสนใจจะสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม 
Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปใชVเปYนแนวทางในการแกVไขปpญหาและเปYนประโยชนCในการเรียนรูVคร้ัง
ตWอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหVมีคุณภาพในระดับดี 
ข้ึนไป 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกWอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดVวย บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของมัลติมีเดีย 
กรีน (Green 1993 : 217) ไดVใหVความหมายของมัลติมีเดียวWา หมายถึง การใชVคอมพิวเตอรC

มาควบคุมเคร่ือง เพ่ือใหVทํางานรWวมกัน เชWน การสรVางโปรแกรมเพ่ือนําเสนองานท่ีเปYนขVอความ
ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยายประกอบสลับกับเสียงดนตรีสรVางบรรยากาศใหVนWาสนใจ เปYนสื่อท่ีเขVา
มารWวมในระบบมีทั้งภาพและเสียงพรVอมๆกัน โดยการนําเสนอเน้ือหา วิธีการเรียนและการประเมินผล 

Jeffcoate (1995) กลWาววWา ระบบสื่อสารขVอมูลขWาวสารหลายชนิด โดยผWานสื่อทาง
คอมพิวเตอรCซึ่งประกอบดVวย ขVอความ ฐานขVอมูล ตัวเลข กราฟ�ก และวีดีทัศนC 

Hall (1996) ไดVใหVความหมายของมัลติมีเดียวWาโปรแกรมซอฟแวรCที่อาศัยคอมพิวเตอรCเปYนสื่อ
ในการนําเสนอโปรแกรมประยุกตC ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขVอความ สีสัน ภาพกราฟ�ก ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และภาพยนตรCวีดีทัศนC สWวนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธCจะเปYนโปรแกรมประยุกตCท่ีรับการตอบสนอง
จากผูVใชVคียCบอรCด เมาสC หรือตัวช้ี เปYนตVน 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปความหมายของสื่อมัลติมีเดียไดVวWา สื่อมัลติมีเดีย คือ  การใชV
คอมพิวเตอรCรWวมกับโปรแกรมซอฟตCแวรCในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชWน 
ขVอความ กราฟ�ก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  และวีดีทัศนC (Video) 
เปYนตVน และถVาผูVใชVสามารถท่ีจะควบคุมสื่อใหVนําเสนอออกมาตามตVองการไดVจะเรียกวWา สื่อมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธC  (Interactive Multimedia)  การปฏิสัมพันธCของผูVใชVสามารถจะกระทําไดVโดยผWานทาง
คียCบอรCด (Keyboard) เมาสC (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปYนตVน การใชVสื่อมัลติมีเดียในลักษณะ
ปฏิสัมพันธCก็เพ่ือชWวยใหVผูVใชVสามารถเรียนรูVหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อตWางๆ ดVวยตนเองไดV สื่อตWางๆ 
ท่ีนํามารวมไวVในสื่อมัลติมีเดีย เชWน ภาพ เสียง วีดีทัศนC จะชWวยใหVเกิดความหลากหลายในการใชV
คอมพิวเตอรCอันเปYนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรCในแนวทางใหมWท่ีทําใหVการใชVคอมพิวเตอรCนWาสนใจ และ
เรVาความสนใจ เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรูVมากย่ิงข้ึน 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย 
          ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCน้ัน มีนักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษาไดV
กําหนดข้ันตอนไวVหลากหลายแตWขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสอดคลVองกัน ไดVแกW 
          1. การกําหนดเป�าหมายในการพัฒนาบทเรียน การกําหนดเป�าหมายในการพัฒนาบทเรียน
น้ันนับวWาเปYนสิ่งสําคัญในการควบคุมการสรVางโปรแกรมใหVเปYนไปตามวัตถุประสงคC และการใชVงานไดV
อยWางมีประสิทธิภาพตามท่ีตVองการโดยตVองพัฒนาในเร่ืองตWอไปน้ี 
           1.1 หัวขVอของงานท่ีนํามาพัฒนาโปรแกรม 
           1.2 วัตถุประสงคC 
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           1.3 กลุWมเป�าหมายท่ีเปYนผูVใชV 
           1.4 ผลท่ีคาดวWาจะไดVรับจากการใชVโปรแกรม 
          2. การวิเคราะหCเน้ือหา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดียน้ัน ผูVจัดทําจะไดVเน้ือหา
บทเรียนจากการศึกษาและวิเคราะหCหลักสูตรในรายวิชาน้ันๆ คําอธิบายรายวิชา หนังสือตํารา หรือ
เอกสารประกอบการสอนในแตWละวิชา ตWอจากน้ันนํามากําหนดวัตถุประสงคCท่ัวไป จัดลําดับเน้ือหาใหV
มีความสัมพันธCตWอเน่ืองกัน เขียนหัวขVอเร่ืองตามลําดับเน้ือหา เลือกหัวเร่ืองและเขียนหัวขVอยWอย แลVว
เลือกเร่ืองท่ีนํามาสรVางบทเรียน นําเร่ืองท่ีเลือกมาแบWงเปYนหัวขVอยWอยแลVวจัดลําดับความตWอเน่ืองและ
ความสัมพันธCในหัวขVอยWอยของเน้ือหา ประเด็นสําคัญในข้ันการวิเคราะหC ไดVแกW 

o รายละเอียดของเน้ือหาท่ีจะเสนอตามวัตถุประสงคC 
o วิธีการนําเสนอเน้ือหา 
o ระยะเวลาการนําเสนอตามเน้ือหา 
o การเลือกสื่อท่ีสอดคลVองกับเน้ือหาและเปYนไปตามวัตถุประสงคC 
o วิธีการโตVตอบระหวWางโปรแกรมกับผูVใชVตามหลักการการสื่อความหมาย 
o วิธีการตรวจปรับเน้ือหา 
o การเสริมแรงและสรVางสรรคCบรรยากาศใหVเกิดความเรVาใจในการเรียนและตVองการมี

สWวนรWวม 
o วิธีการประเมินผล 

3. การเขียนสคริปตCดําเนินเร่ือง เม่ือเตรียมการตามรายละเอียดในขVอ 1-2 และจะตVองมีการ
เขียนสคริปตCเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินเร่ือง (Storyboard) ท่ีจะนําเสนอตามเป�าหมาย การ
เขียนสคริปตCมีขั้นตอนคือ 
           3.1 การเขียนผังงาน (Flow Chart) การเขียน Flow Chart น้ันเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ
ทํางานของโปรแกรมซึ่ง Flow Chart จะมีความสัมพันธCกับวิธีการออกแบบวWาจะใหVบทเรียนการ
ทํางานเปYนแบบใด ในการเขียน Flow Chart หรือผังงานน้ันเปYนการอธิบายการทํางานท่ีปฏิสัมพันธC
ระหวWางบทเรียนกับผูVเรียน โดยคํานึงถึงการสรVางสภาพแวดลVอมใหVเหมือนจริงความละเอียดของผัง
งานข้ึนอยูWกับประเภทของบทเรียน 
           3.2 การจัดทําแบบบทเร่ือง (Storyboard) สตอรีบอรCด หมายถึง เร่ืองราวของบทเรียนท่ี
ประกอบดVวยเน้ือหาท่ีแบWงเปYนกรอบ ตามวัตถุประสงคCและรูปแบบการนําเสนอ โดยรWางเปYนแตWละ
กรอบยWอยเรียงตามลําดับต้ังแตWกรอบท่ี 1 จนถึงกรอบสุดทVายของแตWละหัวขVอยWอยสตอรีบอรCดจะแจก
แจงรายละเอียดลงไปวWาสWวนน้ีประกอบดVวยขVอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวมีเสียง หรือมีเพลงประกอบ 
มีการทํางานอยWางไร มีการวางหนVาจออยWางไร กลWาวไดVวWาขนาดผังงาน(Flow Chart) ลําดับและ
ข้ันตอนของการตัดสินใจ สตอรีบอรCดจะนําเสนอเน้ือหาและลักษณะของการนําเสนอ ในการจัดทํา
สตอรีบอรCดน้ีจะรวมไปถึงการเขียนสคริปตC (เน้ือหาขVอความในบทเรียน) ท่ีผูVเรียนจะไดVเห็นบนหนVาจอ 
ไดVแกW เน้ือหา ขVอมูล คําถาม ผลป�อนกลับ คําแนะ คําช้ีแจง ขVอความเรียกความสนใจ ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
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          4. การเตรียมขVอมูลสําหรับ Storyboard ขVอมูลท่ีใสWลงไปอาจมีท้ังภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
ขVอความ ซึ่งตVองมีการจัดเตรียมข้ึนมากWอนท่ีจะนําไปใสWในโปรแกรม มีรายละเอียดเก่ียวขVอง คือ 
           4.1 การจัดเตรียมภาพ ขVอมูลอาจมาจากการสรVางดVวยโปรแกรม Graphic Edit เชWน
โปรแกรม Adobe Photoshop, Corel Draw ในแตWละโปรแกรมจะมีขVอดีและขVอดVวยแตกตWางกันออกไป 
ซึ่งอาจตVองใชVโปรแกรมหลายชนิดชWวยกัน และถVาหากทํางานภายใตVระบบไมโครซอฟตCวินโดวC ก็จะทําใหV
สามารถแลกเปลี่ยนขVอมูลกันไดVงWาย เราอาจสแกนภาพประกอบจากหนังสือวารสารตWางๆ ดVวยเคร่ือง
สแกนเนอรC หรืออาจนํามาจากกลVองถWายภาพดิจิตอล หรือนํามาจากกลVองถWายวีดีทัศนC เปYนตVน 
           4.2 การจัดเตรียมเสียง การบันทึกเสียงเขVามาในโปรแกรมคอมพิวเตอรCน้ัน เคร่ือง
คอมพิวเตอรCจะตVองมีการCดเสียง (Sound Card) ซึ่งการCดเสียงน้ันมีความจําเปYนในการบันทึกเสียงท่ีมี
การแปลงสัญญาณเสียงเปYนขVอมูลคอมพิวเตอรC และทํางานแปลงขVอมูลคอมพิวเตอรCเปYนสัญญาณเสียง 
เม่ือโปรแกรมเรียกใชVแฟ�มเสียงท่ีจะใหVลําโพงในโปรแกรม ไมโครซอฟตCวินโดวC มีโปรแกรม Media 
Player สําหรับเรียกใชVไฟลCเสียง(Playback) มีโปรแกรม Sound Recorder สําหรับบันทึกเสียง 
          5. การสรVางโปรแกรม(Authoring) เปYนข้ันตอนท่ีรวบรวมเอาขVอมูลตWางๆท่ีจัดเตรียมไวVเชWน 
ขVอความ ภาพ เสียง และ Animation Movies มารวมกัน ทําใหVเกิดโปรแกรมข้ึนมาดVวยโปรแกรมระบบ
ประพันธC (Authoring System) โดยมีการจัดเรียงลําดับการทํางาน (Flow Chart) ตามท่ีออกแบบไวVและ
กําหนดรายละเอียด เชWน Special Effect ทํา Animation ตามท่ีกําหนดไวVใน Storyboard 
          6. ทดสอบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมเพ่ือทดสอบวWามีเน้ือหาสมบูรณCตาม Storyboard 
หรือไมW ทดสอบเพ่ือหาขVอผิดพลาดของโปรแกรม ในการพัฒนาโปรแกรมน้ันผูVสรVางมักมีการทดสอบ
การทํางานของโปรแกรมอยูWแลVว แตWเปYนการทดสอบทีละสWวนในระหวWางการพัฒนา ดังน้ันเม่ือสรVาง
โปรแกรมเสร็จแลVวผูVสรVางและพัฒนาโปรแกรม ควรไดVมีการทดสอบทุกสWวนท้ังหมดอีกคร้ังเพ่ือดู
ความสัมพันธCของแตWละจุด ตWอจากน้ันไปทดสอบกับผูVใชVเปYนคร้ังสุดทVายเพ่ือดูปpญหาท่ีจะเกิดข้ึน การ
ทดสอบผลของการใชVโปรแกรมวWาไดVผลบรรลุวัตถุประสงคCท่ีวางไวVหรือไมWน้ัน ในการทดสอบแตWละ
ข้ันตอนเม่ือมีปpญหาก็กลับไปแกVไข อาจจะแกVโปรแกรมแกVสคริปตC แกV Storyboard ในสWวนท่ีพบวWามี
ปpญหา เม่ือแกVไขเสร็จแลVวก็มีการทดสอบเชWนเดิมจนหมดปpญหาไป 
          ในการทดลองใชVกับผูVเรียนน้ันผูVพัฒนาบทเรียนเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย ควรนําไปใหVนัก
คอมพิวเตอรCกับครูผูVสอนประเมินรWวมกันวWา โปรแกรมคอมพิวเตอรCมัลติมีเดียท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน สมควร
จะใชVงานในการเรียนการสอนหรือไมW เชWน ประเมินโดยใชVแบบทดสอบโดยประเมินวWาหลังจากใชV
โปรแกรมน้ีแลVว ผูVเรียนบรรลุวัตถุประสงคCท่ีต้ังไวVหรือไมW ผูVเรียนทําแบบทดสอบกWอนและหลังเรียนเพ่ือ
วัดความกVาวหนVาของผูVเรียน วัดความเขVาใจดVานเน้ือหา ถVาผลการทดสอบติดลบหรืออัตราการผิดสูง
กวWา 10 เปอรCเซ็นตC  แสดงวWาผูV เรียนไมW ไดV พัฒนาความรูV เพ่ิมเติมตVองมีการปรับปรุงตVนฉบับ 
(Storyboard) หรือวัตถุประสงคCใหมW นอกจากน้ันอาจใชVการประเมินโดยใชVแบบสอบถาม เปYนการ
ประเมินผลในสWวนของโปรแกรมและการทํางานวWาการใชVโปรแกรมกับเน้ือหาวิชาน้ีเหมาะสมหรือไมW มี
การสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆเชWนเจตคติของผูVเรียนตWอการใชVโปรแกรม ความยากงWายของการใชVโปรแกรม 
วิธีการเสนอบทเรียน ความถูกตVองของเน้ือหาเอกสารประกอบหรือคูWมือการใชV เปYนตVน 
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          7. การทําเอกสารประกอบบทบทเรียน เอกสารประกอบบทบทเรียนจะรวมถึง Flow Chart 
และ Storyboard ถVาเอกสารประกอบบทเรียนมีความชัดเจนจะทําการแกVปpญหาโปรแกรมทําไดVรวดเร็ว 

ประโยชนCของบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย 
          ปpจจุบันน้ีครูผูVสอนไดVนําบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดียเขVาไปใชVในการเรียนการสอนอยWาง
แพรWหลาย หลายกลุWมสาระการเรียนรูV จัดไดVวWาเปYนประโยชนCตWอการพัฒนาผูVเรียนและผูVสอนพอสรุปไดVคือ 

1.  ผูVเรียนเรียนไดVดีและรวดเร็วกวWาการสอนปกติ มีการนําเสนอเน้ือหาไดVฉับไว เม่ือกดแป�น 
พิมพCบนคอมพิวเตอรCก็สามารถเลือกบทเรียนไดVตามความตVองการ 

2. สามารถเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีประโยชนCมากตWอบทเรียนท่ีมีภาพสลับซับซVอนหรือ
เหตุการณCที่ควรเนVน 

3. ผูVเรียนไดVเรียนเปYนข้ันตอนทีละนVอยจากงWายไปหายากทําใหVเกิดความแมWนยํา และผูVเรียนมี
โอกาสเรียนซ้ําแลVวซ้ําอีกไดVตามความตVองการ นอกจากน้ันยังทําใหVเกิดการเรียนรูVและเขVาใจเน้ือหาไดV
มากข้ึน 

4. สรVางความกระตือรือรVนใหVแกWผูVเรียนเพราะการเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดียเปYนสิ่ง
แปลกใหมW สWงผลใหVผูVเรียนมีเจตคติที่ดีตWอการเรียนรูVในวิชาท่ีเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย 

5. การเจรจาโตVตอบกับคอมพิวเตอรC ทําใหVผูVเรียนมีความพึงพอใจ มีการป�อนกลับ (Feedback) 
ทันที มีสีสัน ภาพ และ เสียง ทําใหVผูVเรียนต่ืนเตVนไมWเบ่ือและมีความพึงพอใจท่ีจะติดตามบทเรียนตWอไป
เร่ือยๆ และชWวยใหVผูVเรียนไดVรูVจักคิดอยWางมีเหตุผลเพราะตVองมีการตอบคําถามอยูWตลอดเวลา 

6. ผูVเรียนสามารถนําติดตัวไปเรียนในสถานท่ีตWางๆท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอรCไมWจํากัดเวลา ดังน้ัน
ผูVเรียนจึงสามารถยืดหยุWนตารางการเรียนไดVตามเหมาะสม และเปYนการสรVางนิสัยใหVผูVเรียนมีความ
รับผิดชอบ 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรตVน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe 
Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร  

บทเรียนมัลติมเีดีย เร่ือง การใชV
โปรแกรม Adobe Flash สาํหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 5 
โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง 
การใชVโปรแกรม Adobe Flash 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZที่ 
5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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รูปแบบการวิจัย 
1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดV
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไวVดังน้ี  

2. ประชากรและกลุWมตัวอยWาง  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐา

ราม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน 
กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัย  ไดVแกW  นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 5/1 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขVอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดVวย 

1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชV โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณภาพท่ีผูVวิจัยสรVาง
ข้ึน 

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร สําหรับ
ผูVเช่ียวชาญดVานเทคนิคและดVานเน้ือหาโดยใชVมาตราวัดของ Likert  เปYน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) คือ 

  ระดับ  5  หมายถึง  คุณภาพ  มากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  คุณภาพ  มาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  คุณภาพ  ปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  คุณภาพ  นVอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  คุณภาพ  นVอยท่ีสุด 

เกณฑCในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  คะแนนอยูWระหวWาง   4.51 - 5.00  มีคุณภาพมากท่ีสุด 
  คะแนนอยูWระหวWาง   3.51 - 4.50  มีคุณภาพ    มาก  
  คะแนนอยูWระหวWาง   2.51 - 3.50  มีคุณภาพ    ปานกลาง  
  คะแนนอยูWระหวWาง   1.51 - 2.50  มีคุณภาพ    นVอย 
  คะแนนอยูWระหวWาง   0.00 - 1.50  มีคุณภาพ    นVอยท่ีสุด  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูVเรียนท่ีเรียนดVวยการสรVางบทเรียน
มัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัด



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

139 
 

จันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะขVอสอบเปYนแบบปรนัย ซึ่งเปYนขVอสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบกWอนเรียน แตWสลับขVอคําถามและคําตอบ 

วิธีการรวบรวมขVอมูล 
การสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดVดําเนินการ
ทดลอง ดังน้ี 

1. ผูV วิ จั ย นํ าห นั งสื อ  ถึ งผูV อํ านวยการโรงเรียน วัด จันทรCป ระ ดิษฐาราม  สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะหCในการใชVกลุWมตัวอยWางและสถานท่ีในการทดลองและเก็บ
รวบรวมขVอมูลในการทําวิจัย 

2. นัดหมายกับครูประจําหVองคอมพิวเตอรC โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. ใหVกลุWมตัวอยWางทําแบบทดสอบกWอนเรียน จํานวน 20 ขVอ ใชVเวลา 30 นาที ทําลWวงหนVา 
1 สัปดาหC 

4. การจัดเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือในการทดลองโดยสถานท่ีที่ใชVในการทดลอง  
5. กWอนเร่ิมทําการทดลอง ผูVวิจัยอธิบายการใชVบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม 

Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร พรVอมท้ังสาธิตข้ันตอนตWางๆ ในการเขVาเรียน ใหVกลุWมตัวอยWางทราบ 

6. ใหVกลุWมตัวอยWางเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชV
เวลา 1ช่ัวโมง  

7. กลุWมตัวอยWางทําแบบทดสอบในวันถัดไปหลังจากเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย ใชVเวลา 
30 นาที  

8. ผูVวิจัยตรวจใหVคะแนนทดสอบกWอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุWมตัวอยWาง 
โดยมีเกณฑCใหVขVอท่ีตอบถูกใหV 1 คะแนน ขVอท่ีตอบผิดหรือไมWตอบหรือตอบมากกวWาหน่ึงตัวเลือกใหV 0 
คะแนน และตรวจใหVคะแนนแบบฝvกหัดระหวWางเรียนในแตWละหนWวยการเรียนรูVตามเกณฑCคุณภาพ 

10. ทําการเก็บรวบรวมขVอมูลท้ังหมด ไดVแกW คะแนนแบบทดสอบกWอนเรียน คะแนน
แบบฝvกหัดระหวWางเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหCทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 

4. การวิเคราะหCขVอมูล 
การวิเคราะหCขVอมูลในการวิจัย ผูVวิจัยรวบรวมขVอมูลเพ่ือวิเคราะหCโดยใชVคWาสถิติ ดังน้ี 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชVคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกWอนเรียนและ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นํามาหาคWาสถิติโดยใชV t-test ดVวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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ผลการวิจัย  
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูWในระดับดีตามเกณฑCท่ี
กําหนดไวV 

2. นักเรียนท่ีเรียนดVวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZ ท่ี  5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความกVาวหนVาในการเรียน โดยมีคWาดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.71 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVา
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 71 และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวWากWอนเรียน
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหCและอภิปรายผลเก่ียวกับการสรVางบทเรียนมัลติมีเดีย 
เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรC
ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไดVดังน้ี 
  ผลการวิจัยดVานคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสรVางข้ึน
เปYนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวVคือ คุณภาพของบทเรียนเน้ือหา มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับดีมาก (  = 
4.12, S.D. = 0.13)  คุณภาพบทเรียนดVานสื่อและการนําเสนอมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับดีมาก (   = 
4.35, S.D. = 0.46) ท้ังน้ีเปYนเพราะในการสรVางบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย ผูVศึกษาไดVคVนควVา
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรCมัลติมีเดีย มีการวิเคราะหCหลักสูตรแกนกลาง ประยุกตCใชV
ทฤษฎีการเรียนรูV การออกแบบบทเรียนมีการสรVางแผนภูมิระดมสมองและความสัมพันธCของเน้ือหา  
จัดทําผังงานและสตอร่ีบอรCดเพ่ือกําหนดแนวทางในการนําเสนอ  ซึ่งทุกข้ันตอนของการสรVางอยูW
ภายใตVการดูแลของผูVเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและใหVขVอเสนอแนะสําหรับนําไปปรับปรุง แกVไข 
กWอนนําไป ใชVจริงกับกลุWมตัวอยWาง  
 ผลการวิจัยดVานผลสัมฤทธ์ิของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูVเรียนเปYนไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไวV มีความกVาวหนVาในการเรียน โดย
มีคWาดัชนีประสิทธิผล E.I. = 0.71 แสดงวWานักเรียนมีความกVาวหนVาทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรVอยละ 71 
และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวWากWอนเรียนอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกWอนและหลังเรียนโดยการทดสอบคWา t-test  พบวWาไดVคWา  t เทWากับ  
21.32 ซึ่งมีความแตกตWางกันอยWางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งแสดงวWาผูVเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนกวWากWอนเรียน ท้ังน้ีเปYนเพราะบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe 
Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ไดV รับการตรวจสอบคุณภาพจากผูV เช่ียวชาญ และไดV รับการปรับปรุงอยWางเปYน ข้ันตอน มี
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ภาพเคลื่อนไหว มีการออกแบบตัวอักษร และผูVเรียนสามารถมีปฏิกิริยาโตVตอบกับบทเรียนไดV ทําใหV
ผูVเรียนเกิดการเรียนรูV เกิดความต่ืนเตVนและสนใจในบทเรียนมัลติมีเดียท่ีสรVางข้ึน  ซึ่งสอดคลVองกับ 
ชนัฏตา สินธนพงศC  (2552) ไดVทําการวิจัย เร่ืองการสรVางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรCชWวยสอนแบบมัลติมีเดีย เร่ืองภาพตัด (section view) กลุWมตัวอยWางเปYนนักศึกษา ช้ันปZท่ี 
1 คณะวิศวกรรมศาสตรCมหาวิทยาลัยรังสิต ปZการศึกษา 2552 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 36 คน โดยการ
สุWมแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวWา บทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอนท่ีสรVางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
82.67/84.78 ซึ่งเปYนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนดVวย
บทเรียนคอมพิวเตอรCชWวยสอนสูงกวWากWอนเรียนอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 
ข*อเสนอแนะ  
 1. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสรVางข้ึนน้ี สามารถนําไปใชVสอนแทน
ครูผูVสอนในช้ันเรียน เร่ือง การสรVางภาพการCตูนดVวยโปรแกรมคอมพิวเตอรCไดV  เหมาะสําหรับใชVในการ
เรียนรูVดVวยตนเอง 
 2. บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การใชVโปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปZท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรCประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสรVางข้ึนน้ี สามารถพัฒนาเพ่ือใชVเปYน
สื่อการสอนในรายวิชาอ่ืนๆไดV 
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บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะ
ศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีพึงประสงคC 2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของ
อาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตามสภาพท่ีเปYนจริง และ 3) เพ่ือศึกษาความ
ตVองการจําเปYนพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 การวิจัยใชVวิธีแบบผสมผสานโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขVอมูลจากเอกสารงานวิจัยและ 
จากผูVทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขVอมูลจากกลุWมตัวอยWางอาจารยCคณะ
ศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยการสุWมตัวอยWางแบบงWาย จํานวน 85 คน เคร่ืองมือท่ีใชV
ในการวิจัยเปYนแบบสัมภาษณCก่ึงโครงสรVาง แบบบันทึกรายการ และแบบสอบถามมาตรสWวนประมาณ
คWา 5 ระดับ วิเคราะหCขVอมูลในเชิงคุณภาพดVวยวิธีการวิเคราะหCเน้ือหา วิเคราะหCขVอมูลในเชิงปริมาณ 
ดVวยสถิติพ้ืนฐาน (คWาความถ่ี รVอยละ คWาคะแนนเฉลี่ย คWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และ สWวนอนุมาณ
สถิติเพ่ือประมาณคWาพารามิเตอรC ใชVการทดสอบดVวยคWาที (t-test)  

ผลการวิจัยพบวWา :  
 1. พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ี
พึงประสงคC มี 4 ดVาน ไดVแกW 1) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอตนเอง 2) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณ
ตWอวิชาชีพ 3) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรับบริการ 4) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวม
ประกอบวิชาชีพ และท่ีควรมีสูงสุด 3 อันดับแรก ไดVแกWดVาน 1) ปฏิบัติหนVาท่ีดVวยรับผิดชอบ ซื่อสัตยC
สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของหนWวยงาน 2) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปYน
แบบอยWางท่ีดีและ 3) ต้ังใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนVาท่ี เพ่ือใหVศิษยCและผูVรับบริการไดVรับ
การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตWละบุคคล 
 2. พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ตามสภาพท่ีเปYนจริง โดยรวมอยูWในระดับมาก  
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3. ความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWา ในภาพรวมมีคWาความตVองการจําเปYน 0.15 โดยมีลําดับความสําคัญ  
1) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอวิชาชีพ 2) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ 
3) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอตนเอง และ 4) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรับบริการ 

 
คําสําคญั: พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณ อาจารยCมหาวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรC 
 

Abstract 
  The objectives of this study werethreefold:1) to investigate the desirable, 
ethical behaviors of teacher working for the Faculty of Education, Bangkokthonburi 
University; 2) to ferret out the ethical behaviors of the teachersactually happeningin 
real life; and 3) to examine the need for ethical behaviors of the teachers working for 
Bangkokthonburi University. 
  The study was mixed–qualitative and quantitative research – in nature. On 
qualitative research, the needed data were collected from documents and in-depth 
interviews with 5 key informants. On quantitative research, the needed data was 
derived from interviews with 85 teachers of the Faculty of Education. These teachers 
were selected by means of simple random sampling technique. The study tool of 
the qualitative research was a semi-structured interview guide, whereas the study 
instrument of the quantitative research was a set of self-administered questionnaires; 
the questionnaires contained questions having a - 5 -point, rating scale. The 
collected qualitative data were analyzed using the content analysis, while the 
qualitative data was analyzed by resorting to descriptive statistics (frequency, 
percentage, mean, and standard deviation,)and a t-test. 
  The data analysis has shed light on the facts specified below: 
  I) The desirable, ethical behaviors of BTU teachers in the Faculty of Education 
comprised 4 aspects:1)ethical behaviors pertaining to the teachers themselves, 2) 
ethical behaviors pertaining to their professions,3) ethical behaviors pertaining to 
their service users, and 4) ethical behaviors pertaining to their co-workers. The three 
top ethical behaviors that the university teachers should have are the following: 1) 
performing their duties with honesty and integrity as stipulated by laws and 
regulations of their work units; 2) conducting themselves in a way that is deemed 
appropriate to their statuses and setting a positive example to others; and 3) having 
strong determination, dedication and devotion with regard to their work performance 
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so as to enable their students and service users to develop their aptitudes and 
interests to the maximum extent. 
  II) Holistically, the ethical behaviors of the teachers working for the Faculty of 
Education were found to be at a high level. 
  III) Holistically, the necessity of ethical behaviors of the university teachers of 
the Faculty of Education was found to be 0.15.The necessities in descending order of 
degree are as follows: 1) ethical behaviors pertaining to their professions; 2) ethical 
behaviors pertaining to themselves; and 3) ethical behaviors pertaining to their 
service users. 
 
Keywords: ethical behavior; university teachers; Faculty of Education 
 
บทนํา 
 การพัฒนาชาติใหVเจริญกVาวหนVาสิ่งทีสําคัญคือ การเร่ิมตVนพัฒนาคนใหVเปYนคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งผูVทีจะไปทําหนVาทีเปYนน้ีคือ ครูอาจารยCท่ีเปรียบเสมือนเปYนพWอแมWคนท่ีสองของเยาวชน
น่ันเอง ในอดีต ครูหรืออาจารยC และศิษยC จะดํารงชีวิตรWวมกันดVวยวัฒนธรรมการเคารพนับถือและใหV
เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งครูหรืออาจารยCจะเปYนกลุWมบุคคลท่ีสังคมใหVการเคารพนับถือและใหVเกียรติสูง
กวWาคนในอาชีพอ่ืน เน่ืองจากครูหรืออาจารยCไดVใหVความเปYนครูอยWางสูงแกWศิษยCและสังคม แตWใน
ปpจจุบันอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ทําใหVจิตใจถูกแทนท่ีดVวยระบบทาง
วัตถุ ซึ่งเปYนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหVครูหรืออาจารยCท่ีเปYนบุคคลซึ่งทําหนVาท่ีอบรมสั่งสอน และใหVความรูV
แกWเยาวชนกลับมีปpญหาดVานคุณธรรมจริยธรรม 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติฉบับที 12 มีจุดมุWงหมายในการวางรากฐานใหVคน
ไทยเปYนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีคWานิยมทีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยเฉพาะในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ถือวWาเปYน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคC และเปYนปpจจัยสําคัญของคุณภาพของคน ในฐานะทีคณะศึกษาศาสตรC 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปYนหนWวยงานทางการศึกษาทีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
ใหVมีคุณภาพออกสูWสังคม ความสําคัญของการปลูกฝpงคุณธรรมและจริยธรรมใหVแกWนิสิต จึงเร่ิมตVนจาก
ครูอาจารยCท่ีเปYนบุคลากรทางการศึกษาตVองมีคุณสมบัติของผูVมีอาชีพดังกลWาวกWอน ดังน้ันการวิจัยคร้ัง
น้ี จึงมุWงศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ท้ัง 5 ดVาน ไดVแกW จรรยาบรรณตWอตนเอง จรรยาบรรณตWอวิชาชีพ จรรยาบรรณตWอผูV รับบริการ 
จรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตWอสังคม ท้ังน้ีผลการศึกษาคาดหวังวWาจะทํา
ใหVทราบพฤติกรรมดังกลWาวท่ีเปYนประโยชนC และเปYนขVอมูลสWวนหน่ึงท่ีผูVบริหารสถานศึกษาสามารถ
นําไปใชVประโยชนCในการปรับปรุง พัฒนา บุคลากรในสถานศึกษาของตน อันจะเปYนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติตWอไป 
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วัตถุประสงค� 
 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ท่ีพึงประสงคC  

2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีตามสภาพท่ีเปYนจริง  

3) เพ่ือประเมินความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยC
คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพเปYนสิ่งท่ีมีความสําคัญเพ่ือควบคุมมาตรฐานประกันคุณภาพและปริมาณ
ท่ีถูกตVองในการประกอบวิชาชีพ ในสังคมไทยมีการกําหนดจรรยาบรรณของครูอยWางเปYนลายลักษณC
อักษรคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2506 โดยอาศัยอํานาจขVอบังคับของ พ.ร.บ.ครูพ.ศ. 2488 เรียกวWา ระเบียบ
คุรุสภาวWาดVวยวินัยตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2506 ตWอมาในปZพ.ศ. 2526 ไดVมีการปรับปรุงโดย
ออกระเบียบคุรุสภาวWาดVวยจรรยามรรยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2526 หลังจากน้ัน
ไดVมีการปรับปรุงมาอีกหลายคร้ังกระท่ังปpจจุบัน คุรุสภาไดVออกขVอบังคับคุรุสภาวWา ดVวยจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.2556 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) โดยมีการกําหนดใหVมีขVอบังคับ วWาดVวย
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดVวย (1) มาตรฐานความรูVและประสบการณCวิชาชีพ (2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน อยWางไรก็ตามครูสWวนหน่ึงยังมีพฤติกรรมท่ีสะทVอนเห็นวWายังมี
ปpญหา แมVวWาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดVกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งถือ
วWาเปYนประมวลพฤติกรรมท่ีเปYนตัวอยWางของการประพฤติปฏิบัติสําหรับครูตVองหรือพึงประพฤติปฏิบัติ
ตามอันประกอบไปดVวย พฤติกรรมท่ีพึงประสงคCและพฤติกรรมท่ีไมWพึงประสงคC ท่ีกําหนดใหVผูVประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาตVองหรือพึงละเวVนปฏิบัติตามอยWางเครWงครัด จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขVองพบวWา ปpญหาครูละเลยการสอนในช้ันเรียน ผูVบริหารขาดความรับผิดชอบในบทบาทหนVาท่ี
ของตน ครูบางสWวนยังไมWตระหนักและไมWเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตามขVอบังคับของคุรุสภา
วWาดVวยจรรยาบรรณวิชาชีพ เปYนสิ่งท่ีช้ีใหVเห็นวWา พฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในทุก
ดVานยังอWอนแอมาก การท่ีครูไมWมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพจะสWงผลกระทบตWอการพัฒนาของผูVเรียน 
(อรรณพ จีนะวัฒนC และรัตนา ดวงแกVว,2557; ธัญลักษC รุจิภักด์ิ, 2557; วีนันทCกานตC รุจิภักด์ิ และ
เอมมWา อาสนจินดา, 2560) ดังน้ันครูจึงควรมีพฤติกรรมท่ีดีและทัศนคติเชิงบวกตWอวิชาชีพและ
นักเรียน (Karma Sherpa, 2018) ซึ่งเห็นไดVจากงานวิจัยของสุรชัย เทียนขาว (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปpจจัยท่ีมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมท่ีพึงประสงคCตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวWา พฤติกรรมท่ีพึงประสงคCตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโดยรวมท้ัง 5 ดVาน ไดVแกW จรรยาบรรณตWอตนเอง จรรยาบรรณตWอวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตWอผูVรับบริการ จรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตWอสังคมอยูWใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWา พฤติกรรมท่ีพึงประสงคCตามจรรยาบรรณตWอตนเอง 
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มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูWในระดับมาก และในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพร พบวWา ครูมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูท้ัง 5 ดVาน โดยรวมอยูWในระดับมาก และมากท่ีสุด (คุณัชญา สมจิตร และผดุง พรมมูล, 
2561; อุษา พรหมรินทรC, 2561; พัดชา ชWวยปลอด อรรณพ จีนะวัฒนC และ วัลลภา สบายย่ิง, 2559; 
ทัศนา วัจนะประดิษฐC และพนมพร จันทรปpญญา, 2558)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
  การวิจัยคร้ังน้ีใชVวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methodology) ประกอบดVวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงคCของการวิจัยท่ีกําหนดไวV จึงไดVแบWงการวิจัยออกเปYน 3 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีที่ควรจะเปYน โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง และตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาดVวยการใหVผูVทรงคุณวุฒิ (Extreme cases) จํานวน 5 คน พิจารณา มีคWา IOC ระหวWาง 0.80-
1.00 แลVวนํา ไปทดลองใชVและตรวจสอบความเท่ียงดVวยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟ�า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค มีคWาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ 0.89  
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ระยะท่ี 2 ศึกษาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีตามสภาพท่ีเปYนจริง โดยใชVกลุWมตัวอยWาง เปYนอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC จํานวน 85 คน 
จากท้ังหมด 107 คน ใชVวิธีการสุWมตัวอยWางแบบงWาย มีความคลาดเคลื่อนไมWเกินรVอยละ 5 จากการ
คํานวณดVวยสูตรของ Yamane ใชVแบบสอบถามมาตราสWวนประมาณคWา 5 ระดับ เปYนเคร่ืองมือในการ
วิจัย และวิเคราะหCขVอมูลดVวยสถิติพ้ืนฐาน โดยใชVเกณฑC ดังน้ี  
  คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง เห็นวWามีคุณธรรมจริธรรมในระดับ มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง เห็นวWามีพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณในระดับ มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51– 3.50 หมายถึง เห็นวWามีพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณในระดับ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง เห็นวWามีพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณในระดับ นVอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง เห็นวWามีพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณในระดับ นVอยท่ีสุด 
  ระยะท่ี 3 ศึกษาความตVองการจําเปYนพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะ
ศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชVสูตร 
       PNI modified = (I-D)/D 
  กําหนดใหV PNI modified = ดัชนีความตVองการจําเปYน 
     I  = คWาเฉลี่ยของสภาพพึงประสงคC 
     D  = คWาเฉลี่ยของสภาพท่ีเปYนจริง 
  การแปลผลของคWาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดV 
  - คWาเฉลี่ยของพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCท่ีนVอยกวWาคWาเฉลี่ยของพฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณของอาจารยCโดยรวมท้ังหมด หมายถึง การมีพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณนVอย 
  - คWาเฉลี่ยของพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCท่ีมากกวWาคWาเฉลี่ยของพฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณของอาจารยCโดยรวมท้ังหมด หมายถึง การมีพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณมาก 
  ผูVวิจัยคํานวณขVอมูลโดยการคํานวณหาคWาเฉลี่ย (Mean) 
  การแปลผลการวิเคราะหCคWา PNI เพ่ือการจัดลําดับความสําคัญของดัชนีความสําคัญของ
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCเปYนดังน้ี 
  - คWา PNI มากท่ีสุด หมายถึง มีความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณ
ของอาจารยCมากท่ีสุด 
  - คWา PNI ของพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCท่ีมากกวWาคWาเฉลี่ยของคWา PNI ของ
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCโดยรวมแสดงถึง ความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจรรยาบรรณของอาจารยCท่ีตVองไดVรับการพัฒนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหCขVอมูล ท่ัวไปของกลุWม ตัวอยWางท่ี เปYนอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบวWา เปYนเพศหญิงมากกวWาเพศชาย มีระดับการศึกษาสูงกวWาปริญญาโท 
และมีประสบการณCในการทํางานมากกวWา 5 ปZ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

149 
 

 2. พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่พึง
ประสงคC ในภาพรวมอยูWในระดับมาก ( x = 4.42,S.D. = .719) เม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWา ดVาน
ท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุดคือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอวิชาชีพ ( x = 4.48, S.D. = . 860) รองลงมาคือ 
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอตนเอง ( x = 4.45, S.D. = .686) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอ
ผูVรับบริการ ( x = 4.39, S.D. = .705) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ( = 4.36, 
S.D. = .735) และพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอสังคมอยูWในระดับมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด ( x = 4.30, S.D. = 
.825) โดยพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอวิชาชีพดVานปฏิบัติหนVาท่ีดVวยรับผิดชอบ ซื่อสัตยCสุจริตตามกฎ 
ระเบียบ และแบบแผนของหนWวยงานมีคWาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รักษาช่ือเสียงและปกป�องศักด์ิศรี
แหWงวิชาชีพ และเลือกใชVหลักวิชาท่ีถูกตVอง สรVางสรรคCเทคนิค วิธีการใหมWๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
 3. พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตาม
สภาพท่ีเปYนจริง ในภาพรวมอยูWในระดับมาก ( x =3.84, S.D. = .664) เม่ือพิจารณาเปYนรายดVาน
พบวWา ดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุดคือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรับบริการ ( x =3.94, S.D. = .618) 
รองลงมาคือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอตนเอง ( x = 3.89, S.D. = .597) พฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณตWอวิชาชีพ ( x  = 3.81, S.D. = .783) พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบ
วิชาชีพ ( x = 3.72, S.D. = .652) และพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอสังคมอยูWในระดับมีคWาเฉลี่ย
ตํ่าสุด ( = 3.70, S.D. = .525) โดยพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรับบริการดVานต้ังใจ เสียสละ และ
อุทิศตนในการปฏิบัติหนVาท่ี เพ่ือใหVศิษยCและผูVรับบริการไดVรับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของแตWละบุคคลมีคWาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ใหVศิษยCและผูVรับบริการ มีสWวนรWวมวาง
แผนการเรียนรูV และเลือกวิธีการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และใหVคําปรึกษาหรือชWวยเหลือศิษยC
และผูVรับบริการดVวยความเมตตากรุณาอยWางเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาค 
 4. ผลการประเมินความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยC
คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWา กลุWมตัวอยWางมีความตVองการจําเปYน โดยมีคWา 
PNI Modified อยูWระหวWาง 0.18 ถึง 0.11 โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.15 รายการท่ีมีความตVองการจําเปYนใน
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยC พบวWา คWา PNI Modified สูงสุด ท่ีมีความสําคัญเปYน
ลําดับท่ี 1 คือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ (0.18) ลําดับท่ี 2 คือ พฤติกรรม
เชิงจรรยาบรรณตWอสังคม (0.17) ลําดับท่ี 3 คือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอวิชาชีพ (0.14) 
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรับบริการ (0.13) ลําดับสุดทVาย คือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอ
วิชาชีพตนเอง (0.11) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพท่ี เปYนจริง และสภาพท่ีควรจะเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWา  
 1. สภาพท่ีพึงประสงคCของพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยภาพรวมมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก สอดคลVองกับงานวิจัยของ อุษา 
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พรหมรินทรC (2561) ท่ีพบวWา การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยูWในระดับมาก แตWหาก
พิจารณารายดVาน พบวWา มีความแตกตWางกันโดยพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะ
ศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีพึงประสงคCดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุดคือ พฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณตWอวิชาชีพ สWวนงานวิจัยของ อุษา พรหมรินทรC (2561) ดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดVาน
จรรยาบรรณตWอตนเอง การท่ีผลวิจัยปรากฏเชWนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูอาจารยCจะตVองเปYนตัวอยWางท่ีดีแกW
ลูกศิษยCโดยท่ีครูจะตVองประพฤติตนอยูWภายใตVจรรยาบรรณวิชาชีพกรอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกลWาวเปYนขVอบังคับสําหรับผูVประกอบวิชาชีพครูทุกคนจะตVองปฏิบัติ และเปYนสWวนหน่ึงในการประเมิน
เพ่ือปรับวิทยฐานะ (ดวงจันทรC ประเคนคะชารชฎ สุวรรณกูฎ และสุเทพ ทองประดิษฐC, 2558) แตWการท่ี
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCในแตWละผูVวิจัยมีลําดับในการใหVความสําคัญท่ีแตกตWางกันน่ันอาจ
เพราะนโยบายและสภาพแวดลVอมในแตWละสถานศึกษาท่ีมีขVอปฏิบัติในรายละเอียดท่ีแตกตWางกัน 
 2. พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยCคณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตาม
สภาพท่ีเปYนจริง ในภาพรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWา ดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูV รับบริการ รองลงมาคือ พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอตนเอง 
พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอวิชาชีพ และพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ 
สอดคลVองกับงานวิจัยของอุษา พรหมรินทรC (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาการปฎิบัติตามจรรญา
บรรณวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัยพบวWา การปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตWอผูVรับบริการ มี
คWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก เน่ืองจากครูอาจารยCตVองประพฤติปฏิบัติตนใหVเหมาะสมกับบุคคลท่ีคาดหวัง
น่ันคือ ลูกศิษยC ท่ีรอคอยการประสิทธิประสาทวิชาความรูVและสังคมท่ีมองวWาครูอาจารยCตVองมี
คุณลักษณะของครูท่ีดี รวมท้ังครูอาจารยCท่ีรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูไวVยWอมนํามาซึ่งความเจริญรุWง
เร่ืองแกWศิษยCและตนเอง และเสริมสรVางศักด์ิศรีใหVกับสถาบันการศึกษา 
 3. ผลการประเมินความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยC
คณะศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWา กลุWมตัวอยWางมีความตVองการจําเปYน โดยมีคWา 
PNI Modified โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.15 รายการท่ีมีความตVองการจําเปYนในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณของอาจารยC พฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ และพฤติกรรมเชิง
จรรยาบรรณตWอสังคม เน่ืองจากผูVท่ีอยูWในฐานะท่ีเปYนแบบอยWางท่ีดีแกWลูกศิษยCตVองพึงประพฤติปฏิบัติ
ตนเปYนผูVนําท่ีดี ขณะเดียวกันครูอาจารยCท่ีดีตVองมีความรับผิดชอบและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือน
รWวมงาน รูVจกชWวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือใหVบรรลุเป�าหมายท่ีตVองการ (อุษา พรหมรินทรC, 2561) 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะท่ีได*จากการวิจัย 
 1. ควรจัดประชุมอาจารยCเพ่ือทบทวนการปฏิบัติตนของอาจารยCตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงคC
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท้ัง 5 ดVาน 
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 2. ผูVบริหารควรกําหนดมาตรการในการสWงเสริมและสนับสนุนใหVอาจารยCปฏิบัติตาม
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคCในดVานจรรยาบรรณตWอผูVรWวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตWอสังคมใหV
มากข้ึน 
   
 ข*อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงปpจจัยท่ีสWงผลตWอพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของอาจารยC เชWน ปpจจัยสWวน
บุคคล ขวัญกําลังใจ  
 2. ควรมีการวิจัยในเชิงลึกเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสม พัฒนาพฤติกรรมเชิงจรรยาบรรณของ
อาจารยCเพ่ือเปYนทางเลือกในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมออกมาเปYนรูปธรรม ใหVหลากหลายย่ิงข้ึน
ท่ีเหนือจากท่ีมีการดําเนินการอยูWในปpจจุบัน 
 3. ควรมีการศึกษากลุWมประชากรอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน เชWน ผูVบริหารสถานศึกษา และกลุWมนักศึกษา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการคุณภาพเชิงรวมตามความคิดเห็นของพนักงาน กรณีบรรษัท                  
ขVามชาติ มีวัตถุประสงคC (1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตWอการจัดการคุณภาพเชิง
รวม กรณีบรรษัทขVามชาติและ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตWอการจัดการ
คุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัย คือ 
กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานพนักงานปฏิบัติงานประจํา ในเครือ
บริษัทโตโยตVา มอเตอรC คอรCปอเรชัน จํานวน 255 คน เคร่ืองมือท่ีใชVเปYนแบบสอบถาม แบบประมาณ
คWา 5 ระดับ สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูลไดVแกW คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคWา t-test for Independent Samples และ F-test One WayAnalysis of Variance 
 ผลการวิจัยพบวWา  
 ผูVตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตWางกัน มีความคิดเห็นตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณี
บรรษัทขVามชาติ โดยรวม ไมWแตกตWางกัน (Sig.=0.178) เม่ือเป�ดจากตาราง t แบบ two-tail ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวWา คWา t ท่ีคํานวณไดV (-.1991) มีคWานVอยกวWาคWา t ท่ีเป�ดจากตาราง สรุปไดVวWา 
ความแตกตWางระหวWางเฉลี่ยไมWมีนัยสําคัญทางสถิติ และ ผูVตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตWางกัน มีความ
คิดเห็นตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ โดยรวม ไมWแตกตWางกัน (Sig.=0.057) 
อยWางไมWมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือพิจารณารายดVานพบความแตกตWาง 1 ดVาน คือ ดVานกระบวนการ 
(Sig.=0.021) สWวนผูVตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษา รายไดV และประสบการณCในการทํางาน ท่ี
ตWางกัน มีความคิดเห็นตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ โดยรวมและรายดVาน ไมW
แตกตWางกัน (Sig.=0.991) อยWางไมWมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ: การจัดการคุณภาพ 
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Abstract 
 Research Total quality management based on employee feedback In case of 
a multinational corporation With the objective to study and compare the opinions of 
the employees towards total quality management In the case of multinational 
corporations and Classified by personal factors The sample group used in this 
research is the sample group used in this study is the staff who perform regular staff 
work. In the Toyota Motor Corporation group of 255 people. The instrument used is a 
questionnaire with a 5-level estimation. The statistics used for data analysis are 
percentage, mean, standard deviation, t-test for independent. Samples and F-test 
One Way Analysis of Variance 
 The research found that 
 Respondents with different gender There is a comment on the overall quality 
management. In the case of multinational corporations, there is no difference (Sig. = 
0.178) when opening from the two-tail t table at the significance level of 0.05. It is 
found that the calculated t-value (-.1991) is less than the open t value. From the 
summary table, the difference between average is not statistically significant and the 
respondents with different ages There is a comment on the overall quality 
management. In the case of total multinational corporations (Sig. = 0.057), the 
significance is not significant. When considering each aspect, there are 1 difference in 
terms of processes (Sig. = 0.021). And different work experience, with opinions on 
overall quality management in case of a multinational corporation Overall and 
individual Not different (Sig. = 0.991) statistical significance is not significant. 
 
Keywords :Total quality management  
 
บทนํา 
 บรรษัทขVามชาติ เปYนหน่ึงในสถาบันทางเศรษฐกิจท่ีใหญWท่ีสดุในโลก การประเมินครWาวๆช้ีใหVเห็น
วWาบรรษัทขVามชาติท่ีมีขนาดใหญWท่ีสุด 300 แหWงเปYนเจVาของหรือมีอํานาจควบคุมอยWางนVอยหน่ึงในสี่ของ
สินทรัพยCเพ่ือการผลิตท่ัวโลกมีมูลคWาประมาณ 5 ลVานลVานเหรียญสหรัฐโดย 1 ยอดขายตWอปZของบรรษัท
ขVามชาติน้ันเทียบไดVกับหรือมากกวWาผลิตภัณฑCมวลรวมภายในประเทศรายปZ (GDP) ของประเทศสWวน
ใหญW ยกตัวอยWางเชWน ยอดขายของบริษัท มิตซุยแอนดCคัมปนี จํากัด ท่ีประกอบกิจการประเภทการขาย
สWงสินคVาท่ัวไป และบริษัท เจนเนอรัลมอเตอรCส หรือยWอวWา จีเอ็ม (GM) เปYนบริษัทผลิตรถยนตCจาก
สหรัฐอเมริกา เจVาของย่ีหVอ บิวอิคกC (Buick) คาดิลแลค (Cadillac), เชฟโรเลต (Chevrolet), จีเอ็มซี 
(GMC) ฮัมเมอรC (Hummer), พอนทิแอค (Pontiac), แซทเทิรCน (Saturn), นําเขVารถจากยุโรปไดVแกW โอ
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เป�ล (Opel), ซาบ (Saab), และ วอกซCฮอลลC (Vauxhall), และยังถือหุVนใหญWในโฮลเดVน (Holden) ซึ่งเปYน
ย่ีหVอรถยนตCของออสเตรเลีย และถือหุVนใหญWในกิจการรถยนตCแดวู (Daewoo) ของเกาหลีใตV เม่ือรวมกัน
แลVวน้ันสูงกวWา GDP ของเดนมารCกโปรตุเกสและตุรกีรวมกันและมีมูลคWามากกวWา 5 หม่ืนลVานดอลลารC
สหรัฐ (USD) เม่ือเทียบกับ GDP ท้ังหมดของประเทศในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา (Sahara)  โดย
ในชWวงศตวรรษท่ี 19 และตVนศตวรรษท่ี 20 ถือไดVวWาเปYนชWวงถือกําเนิดของทุนนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งผลท่ี
ตามมาคือ การพัฒนาระบบโรงงาน กระบวนการผลิตท่ีเขVมขVนและใหญWข้ึน เทคนิคการเก็บรักษาท่ีดีกวWา 
และวิธีการขนสWงท่ีเร็วข้ึน เปYนผลทําใหVรVอยละ 60 ของบรรษัทขVามชาติของสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ยุโรปตะวันตกขยายธุรกิจไปยังลาตินอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา เหตุผลสําคัญในการขยาย
ธุรกิจคือ แรงกระตุVนจากความตVองการสินคVาขาดแคลน นอกจากน้ี ความตVองการทรัพยากรธรรมชาติ
ยังคงเปYนแรงกระตุVนตWอการลงทุนของกลุWมบริษัทเหลWาน้ีทําใหVเกิดการผูกขาดและผูVขายหลายรายท่ีมี
ขนาดใหญWในกลุWมธุรกิจหลัก (H. Daly & R. Goodland, 1993) และดVวยการแขWงขันท่ีรุนแรงข้ึนระหวWาง
กลุWมธุรกิจเดียวกัน การพัฒนาวัตถุประสงคCท่ัวท้ังองคC จึงไดVถูกรวบรวมผWานรูปแบบลําดับช้ันของการ
ประชุม HR ไปจนถึงจุดสูงสุดของบริษัท ดVวยวิธีน้ีการจัดการองคCกร 
 แมVวWาผลประกอบการจะแสดงใหVเห็นถึงมูลคWามหาศาลท่ีเปYนผลตอบแทนจากการลงทุนของ
บรรษัทขVามชาติเหลWาน้ัน แตWกระน้ันก็ยังคงมีปpญหาท่ีพบมาโดยตลอด เหตุเน่ืองจากบรรษัทขVามชาติ
เปYนองคCกรขนาดใหญW ดังน้ันการดําเนินงานในทุกดVานจึงเปYนไปอยWางเช่ืองชVา ไมWวWาจะเปYนในดVานการ
ใหVบริการลูกคVา การพัฒนาสินคVาและบริการใหมWๆ จึงยากท่ีจะสรVางสรรคCหรือพัฒนาสิ่งใหมWๆ เพ่ือ
ตอบสนองตWอความตVองการของพนักงานผูVผูVบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดVทันตWอสถานการณC มีการศึกษา
ท่ีเปYนขVอสนับสนุนขVอมูลมิติดVานปpญหาดังกลWาว อาทิเชWน การศึกษาของ ชลธิศ ดาราวงษC (2556: 31-
32) ท่ีอธิบายวWา บริษัทขVามชาติ (Multinational Companies –MNCs) มีนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยCในดVานการใหVอํานาจการตัดสินใจแกWบริษัทลูกในหลากหลายระดับท่ีแตกตWางกัน ซึ่ง
การใชVนโยบายแตWละอยWางจะมีผลตWอคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหนVาท่ีเปYนพนักงานขVามชาติในการดูแล
กิจการของบริษัทลูกจากแหลWงท่ีแตกตWางกัน และปpญหาท่ีพบกรณีพนักงานจากประเทศเจVาบVาน
พนักงานอาจไมWสามารถควบคุมการทํางานของบริษัทลูกไดVอยWางเต็มท่ี เน่ืองจากไมWไดVเปYนตัวแทนมา
จากบริษัทแมWพนักงานอาจมีปpญหาดVานการสื่อสารกับบุคลากรท่ีมาจากบริษัทแมWในประเทศแมWหรือ
บริษัทแมWไมWใหVโอกาสพนักงานในสํานักงานใหญWไดVปฏิบัติหนVาท่ีในตWางแดน ไมWเกิดประสบการณCการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือปpญหาดVานการประสานงาน ท่ีเปYนอุปสรรคตWอการรWวมมือประสานการ
ทํางาน นอกจากน้ี บรรษัทขVามชาติ ถือวWาเปYนตัวพาหนะท่ีสําคัญสําหรับการเคลื่อนยVายของทุน 
แรงงาน และเทคโนโลยีระหวWางประเทศ มีการผลิตท่ีเปYนเอกลักษณCหรือตVองใชVทักษะของการจัดการ
อยWางมาก การรับประกันในแงWของคุณภาพและบริการ จึงเปYนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
นอกจากยังตVองใหVความสําคัญกับกลยุทธCการสรVางความยืดหยุWน (flexibility) ในการบริหารงานและ
การปรับตัวใหVทันกับสภาพการแขWงขันท่ีเปลี่ยนแปลงอยูWตลอดเวลา สรVางความไดVเปรียบในการแขWงขัน 
จําเปYนตVองใหVความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตผลิตภัณฑCและบริการ เพ่ือสWง
มอบสิ่งท่ีดีที่สุดใหVกับลูกคVา 
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 ดVวยเหตุผลท่ีวWา บรรษัทขVามชาติ เปYนตัวแทนสําคัญของกระแสโลกาภิวัตนC เน่ืองจากชWวย
สWงเสริมใหVเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศตWางๆ จากการเขVาไปลงทุนท่ีกWอใหVเกิดการคิดคVนนวัตกรรม
ใหมWๆ ทางเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขWงขัน ชWวยลด
อุปสรรคการคVาท้ังดVานภาษีและท่ีไมWใชWภาษี ชWวยใหVระบบการเงินของประเทศตWางๆ มีเสรีมากข้ึน ทํา
ใหVมีการแขWงขันสูงในประเทศตWางๆ ในขณะเดียวกันก็กWอใหVเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการมี
มาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นในประเทศตWางๆ ดVวย ความนWาสนใจก็คือ ความแตกตWางในการจัดการท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธCท่ีบริษัทเหลWาน้ันใชVดําเนินงาน ความสามารถในการดําเนินงานใหV
เหมาะสมกับสภาพแวดลVอมการดําเนินงานในแตWละประเทศท่ีแตกตWางกันไดVอยWางเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คําถามอีกประการหน่ึงก็คือ บริษัทเหลWาน้ีมีการจัดระบบการทํางาน เพ่ือ
ตอบสนองตWอสภาพแวดลVอมท่ีตWางกันในแตWละตลาดพรVอมๆ กันไดVอยWางไร ดVวยเหตุน้ี ผูVวิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาในประเด็นของการจัดการคุณภาพเชิงรวมตามความคิดเห็นของพนักงาน กรณีบรรษัทขVาม
ชาติ เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชVประโยชนCในเชิงการบริหารจัดการในกลุWมอุตสาหกรรม และบริษัทท่ีมี
การบริหารจัดการระหวWางประเทศ และเปYนแนวทางในการตWอยอดการศึกษาในตัวแปรท่ีวWาดVวยการ
จัดการคุณภาพเชิงรวมของบรรษัทขVามชาติ  
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัท
ขVามชาติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัท
ขVามชาติจําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดVานเน้ือหา  
 1.1 ศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัท
ขVามชาติ 
 1.2 ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVาม
ชาติจําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล 

2. ขอบเขตดVานประชากรและกลุWมตัวอยWาง 
 2.1 ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานพนักงานปฏิบัติงานประจํา 
ในเครือบริษัทโตโยตVา มอเตอรC คอรCปอเรชัน จํานวน 704 คน 
 2.2 กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานพนักงานปฏิบัติงาน
ประจํา ในเครือบริษัทโตโยตVา มอเตอรC คอรCปอเรชัน จํานวนท้ังสิ้น 255 คน แลVวทําการสุWมตัวอยWาง
จากประชากรของตามสัดสWวนท่ีคํานวณไดV (255) โดยวิธีการสุWมอยWางงWาย (Simple Random 
Sampling) ดVวยวิธีจับสลากแบบไมWคืนกลับ 
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นิยามศพัท�เฉพาะ 
 บรรษัทข*ามชาติ  หมายถึง องคCกรธุรกิจเอกชนท่ีมุWงแสวงหากําไร โดยผWานการลงทุนขVาม
ชาติในกิจกรรมการผลิต การคVาและการเงิน ซึ่งเปYนท่ีตVองการของประเทศกําลังพัฒนาในการวิจัยคร้ัง
น้ีผูVวิจัยไดVเลือกบริษัทโตโยตVา มอเตอรC คอรCปอเรชัน เปYนหนWวยของการศึกษา 
 การจัดการคุณภาพเชิงรวม หมายถึง แนวทางในการบริหารขององคCกรท่ีเนVนเร่ืองคุณภาพ 
โดยบุคลากรทุกคนขององคCการจะมีสWวนรWวมและมุWงหมายผลกําไรในระยะยาวดVวยการสรVางความพึง
พอใจใหVแกWลูกคVา รวมท้ังการสรVางผลประโยชนCแกWบรรดาบุคลากรขององคCการและสังคม 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การวิจัยเร่ือง การจัดการคุณภาพเชิงรวมตามความคิดเห็นของพนักงาน กรณีบรรษัท                  
ขVามชาติ ในบทน้ีไดVทําการวิเคราะหCผลจากแบบสอบถามจํานวน 255 ชุด สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหC
ขVอมูลไดVแกW คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตWางของตัวแปรดVวย
การทดสอบคWา t-test for Independent Samples จําแนกตามเพศ และใชVการทดสอบ F-test 
One WayAnalysis of Variance จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายไดV และประสบการณCในการ
ทํางาน และ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิเคราะหCขVอมูลไดVแบWงออกเปYน 3 สWวน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ปpจจัยสWวนบุคคล  
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ 
 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปpจจัยสWวนบุคคล พบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 54.5 และเปYน
เพศชายรVอยละ 45.5 สWวนใหญWมีอายุ 31-40 ปZ รVอยละ 38.8 รองลงมาไดVแกW อายุระหวWาง 20-30 ปZ 
รVอยละ 36.5 อายุระหวWาง 41-50 ปZ รVอยละ 13.3 และอายุระหวWาง 51-60 ปZ รVอยละ 11.4สWวนใหญWมี
การศึกษาในรับปริญญาตรี รVอยละ 65.1 รองลงมาไดVแกW ระดับตํ่ากวWาปริญญาตรี รVอยละ 20.0 และ
ระดับสูงกวWาปริญญาตรี รVอยละ 14.9 สWวนใหญWมีรายไดVนVอยกวWา 15,000 บาท รVอยละ 59.2 
รองลงมาไดVแกW รายไดV 15,001 – 20,000 รVอยละ 28.2 และรายไดV มากกวWา 20,001 บาท รVอยละ 
12.5 และสWวนใหญWมีประสบการณCในการทํางาน 11 – 20 ปZ คิดเปYนรVอยละ 56.5 รองลงมาไดVแกW 1-
10 ปZ รVอยละ 40.4 และมากกวWา 21 ปZ รVอยละ 3.1 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติพบวWา ระดับความ
คิดเห็นของผูVตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ โดยรวมอยูW

ในระดับมาก ( = 3.76, S.D.= 0.69) เม่ือพิจารณาคWาเฉลี่ยในรายดVานพบวWา ระดับความคิดเห็น
สูงสุด คือ ดVานทรัพยากรมนุษยC ลําดับท่ี 2 คือ ดVานเทคโนโลยี และลําดับท่ี 3 คือ ดVานกระบวนการ 
ตามลําดับ 
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 2.1 ดVานทรัพยากรมนุษยC พบวWา อยูWในระดับมาก  ( = 3.87, S.D.= 0.66) เม่ือพิจารณา
คWาเฉลี่ยในรายขVอพบวWา ระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก ไดVแกW ลําดับท่ี 1 มีการสรVางขีด
ความสามารถในการแขWงขันของประเทศ ลําดับท่ี 2 มีการสื่อสารและการสรVางสภาพแวดลVอมภายใน
เพ่ือใหVมุWงเนVนผลสัมฤทธ์ิ ลําดับท่ี 3 มีการบูรณาการขVอมูลจากผลการสํารวจกับฐานขVอมูลกลุWม
ผูVรับบริการและผูVมีสWวนไดVสWวนเสียจากแหลWงอ่ืนๆ เพ่ือแกVปpญหาความไมWพึงพอใจในการใหVบริการท่ีดี
ข้ึน สWวนคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการบูรณาการกับแผนดVานบุคคลากรท้ังการพัฒนาขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง 

 2.2 ดVานเทคโนโลยีพบวWา อยูWในระดับมาก  ( = 3.83, S.D.= 0.69) เม่ือพิจารณาคWาเฉลี่ย
ในรายขVอพบวWา ระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก ไดVแกW ลําดับท่ี 1 ใชVเทคโนโลยีดิจิทัล และ
สารสนเทศจากภายในและภายนอกองคCการเพ่ือวิเคราะหCและเขVาใจความตVองการและความคาดหวัง
ของผูVรับบริการและผูVมีสWวนไดVสWวนเสียลําดับท่ี 2 มีการการยกระดับการบริการใหVรวดเร็ว ฉับไว 
ตVนทุนตํ่า เขVาถึงไดVงWายและเขVาถึงไดVทุกท่ี ทุกเวลา ลําดับท่ี 3 มีการถWายทอดลงไปถึงเครือขWายระดับ
พ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกองคCการ และคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการพัฒนาเคร่ืองมือดVานการรายงาน
ดVวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.3 ดVานกระบวนการ พบวWา อยูWในระดับมาก  ( = 3.60, S.D.= 0.73) เม่ือพิจารณา
คWาเฉลี่ยในรายขVอพบวWา ระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก ไดVแกW ลําดับท่ี 1 มีแนวทางการ
สWงเสริมใหVเกิดนวัตกรรมของกระบวนการทํางาน ลําดับท่ี 2 มีตัวช้ีวัดในการตรวจติดตามป�องกัน และ
มีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ ลําดับท่ี 3 มีการพัฒนากระบวนการทํางาน และคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการการ
วิเคราะหCผลท่ีมีการเช่ือมโยงในทุกระดับท้ังภายในและภายนอกหนWวยงาน 
 3. การทดสอบสมมติฐานพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตWางกัน มีความคิดเห็นตWอการ
จัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ โดยรวม ไมWแตกตWางกัน (Sig.=0.178) โดยเพศชาย มี
ระดับความแตกตWางของคWาเฉลี่ยอยูWท่ี 0.18 สWวนเพศหญิง มีระดับความแตกตWางของคWาเฉลี่ยอยูWท่ี 
0.22 เม่ือเป�ดจากตาราง t แบบ two-tail ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวWา คWา t ท่ีคํานวณไดV (-.1991) 
มีคWานVอยกวWาคWา t ท่ีเป�ดจากตาราง สรุปไดVวWา ความแตกตWางระหวWางเฉลี่ยไมWมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 
ผูVตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตWางกัน มีความคิดเห็นตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติ 
โดยรวม ไมWแตกตWางกัน (Sig.=0.057) อยWางไมWมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือพิจารณารายดVานพบความ
แตกตWาง 1 ดVาน คือ ดVานกระบวนการ (Sig.=0.021) สWวนผูVตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษา 
รายไดV และประสบการณCในการทํางาน ท่ีตWางกัน มีความคิดเห็นตWอการจัดการคุณภาพเชิงรวม กรณี
บรรษัทขVามชาติ โดยรวมและรายดVาน ไมWแตกตWางกัน (Sig.=0.991) อยWางไมWมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบวWา  
 1. ดVานทรัพยากรมนุษยCพบวWา ระดับความคิดเห็นของผูVตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติเห็นดVวยในระดับมาก โดยผลการวิจัยช้ีใหVเห็นวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด
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อันดับ 1 คือ มีการสรVางขีดความสามารถในการแขWงขันของประเทศ ซึ่งมีขVอสนับสนุนท่ีสอดคลVองกับ
นักทฤษฎี Juran and Gryna (1993) ท่ีระบุวWา TQM เปYนระบบของกิจกรรมท่ีมุWงไปสูWการบรรลุความ
พึงพอใจของลูกคVาเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานเพ่ิมรายไดVและลดตVนทุน นอกจากน้ีเช่ือยังวWา
ปpญหาคุณภาพหลักเกิดจากการจัดการมากกวWาคนงาน การบรรลุคุณภาพตVองมีกิจกรรมในทุกหนVาท่ี
ของบริษัท การประเมินคุณภาพท่ัวท้ัง บริษัท การจัดการคุณภาพของซัพพลายเออรCการใชVวิธีการทาง
สถิติระบบขVอมูลคุณภาพและการเปรียบเทียบมาตรฐานเปYนสิ่งจําเปYนตWอการปรับปรุงคุณภาพ วิธีการ
ของ JuranคือการเนVนทีม (QC และทีมบริหารตนเอง) และงานโครงการซึ่งสามารถสWงเสริมการพัฒนา
คุณภาพปรับปรุงการสื่อสารระหวWางผูVบริหารและการประสานงานของพนักงานและปรับปรุงการ
ประสานงานระหวWางพนักงาน นอกจากน้ีเขายังเนVนความสําคัญของความมุWงม่ันของผูVบริหารระดับสูง
และการเสริมสรVางพลังการมีสWวนรWวมการรับรูVและผลตอบแทนตาม Juranมันสําคัญมากท่ีจะเขVา
ใจความตVองการของลูกคVา ขVอกําหนดน้ีใชVกับทุกคนท่ีเก่ียวขVองในการตลาดการออกแบบการผลิตและ
การบริการ การระบุความตVองการของลูกคVาน้ันตVองการการวิเคราะหCและความเขVาใจท่ีเขVมงวดย่ิงข้ึน
เพ่ือใหVแนWใจวWาผลิตภัณฑCตรงตามความตVองการของลูกคVาและเหมาะสมกับการใชVงานตาม
วัตถุประสงคCไมWใชWเพียงแคWตอบสนองขVอกําหนดของผลิตภัณฑC ดังน้ันการวิจัยการตลาดจึงเปYน
สิ่งจําเปYนในการระบุความตVองการของลูกคVา เพ่ือใหVม่ันใจในคุณภาพการออกแบบเขาเสนอการใชV
เทคนิครวมถึงการปรับใชVฟpงกCชันคุณภาพการออกแบบการทดลองวิศวกรรมความนWาเช่ือถือและ
วิศวกรรมพรVอมกัน JuranถือวWาการจัดการคุณภาพเปYนสามข้ันตอนพ้ืนฐาน นอกจากน้ียังสอดคลVองกับแนวคิด
ของเรืองวิทยCเกษสุวรรณ (2545)  ท่ีอธิบายวWา องคCกรคุณภาพ จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง รับนวัตกรรม 
และใชVประโยชนCจากทรัพยากรท่ีมีอยWางเต็มท่ี ซึ่งเปYนผลมาจากการยอมรับปรัชญาใหมWๆ เพ่ือใหV
องคCการมีความม่ันคงดVานเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังสอดคลVองกับแนวคิดของ Warren J. Keegan 
(1989)ท่ีพบวWา ผลแหWงขีดความสามารถมาจากผูVผลิตพยายามผลิตสินคVาท่ีใหVคุณคWาแกWผูVบริโภค ใน
การพัฒนาสินคVาเพ่ิมมากข้ึน พยายามใชVเทคโนโลยีสูงข้ึนและลดตVนทุนการผลิตสินคVาท่ีจําหนWายใน
ประเทศ เพ่ือใหVสินคVามีคุณภาพเทWาเทียมกัน 
 2. ดVานเทคโนโลยี พบวWา ระดับความคิดเห็นของผูVตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติเห็นดVวยในระดับมาก โดยผลการวิจัยช้ีใหVเห็นวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด
อันดับ 1 คือ ใชVเทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศจากภายในและภายนอกองคCการเพ่ือวิเคราะหCและ  
เขVาใจความตVองการและความคาดหวังของผูVรับบริการและผูVมีสWวนไดVสWวนเสีย ผลการวิจัยในคร้ังน้ีมี
ขVอสนับสนุนจาก Warren J. Keegan (1989) ท่ีอธิบายวWา ความตVองการของตลาด เปYนสิ่งท่ีนักการ
ตลาดพยายามสรVางใหVเกิดข้ึนเปYนความสําเร็จอยWางย่ิงทางการตลาด และภูษณิศา เตชเดกิง (2556) ท่ี
อธิบายวWา จํานวนการจัดจําหนWายข้ึนอยูWกับประสิทธิภาพการตลาดของตัวสินคVาน้ันวWามีชWองทางการจัด
จําหนWายท่ีเขVมแข็ง รวมถึงพฤติกรรมผูVบริโภค โดยนักการตลาดสามารถทดสอบไดVวWา ผูVบริโภคเลือก
ชWองทางการคVาปลีกหรือคVายWอย สําหรับผูVบริโภคสินคVา สิ่งท่ีตVองตระหนักถึงในการจัดจําหนWายคือ 
“ความตVองการ” ถึงแมVวWาผูVบริโภคจะไมWชอบการเลือกซื้อสินคVาก็ตาม เน่ืองจากความตVองการมีอยูW
อยWางจํากัด ทางเลือกนVอยในบางพ้ืนท่ี แตWสําหรับสินคVาท่ีมีแรงดลใจใหVผูVซื้อชอบย่ีหVอน้ัน หรือ
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คุณสมบัติพิเศษเฉพาะอยWางของตัวสินคVาน้ันๆ คือชWองทางการจัดจําหนWายท่ีไดVคัดเลือกไวVเปYน
สมมติฐาน วWาผูVบริโภคชอบสินคVาท่ีเลือกไวVโดยไมWตVองการสินคVาอยWางอ่ืนมาทดแทนซึ่งแสดงใหVเห็นการ
จัดการคุณภาพขององคCกรบรรษัทขVามชาติ วิฑูรยC สิมะโชคดี (2541) ไดVอธิบายผลการวิจัยและ
สนับสนุนผลการวิจัยดังกลWาว โดยกลWาว การวิเคราะหCความตVองการและสามารถตอบสนองความคาด
วังไดV เปYนการแสดงถึง ความสามารถในการสนองความตVองการท่ีกําหนดไวV อีกท้ังนักทฤษฎีอยWาง 
ครอสบี (Crosby, 1979) ยังมีขVอสนับสนุนท่ีวWา ความสามารถในการตอบสนองการใชVงาน ตรงกับ
ความคาดหวัง และความตVองการของลูกคVา สอดคลVองกับมาตรฐานซึ่งเปYนท่ีตVองการและคาดหวังของ
ลูกคVาน่ันคือ คุณภาพของการจัดการ 
 3. ดVานกระบวนการ พบวWา ระดับความคิดเห็นของผูVตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพเชิงรวม กรณีบรรษัทขVามชาติเห็นดVวยในระดับมาก โดยผลการวิจัยช้ีใหVเห็นวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด
อันดับ 1 คือ มีแนวทางการสWงเสริมใหVเกิดนวัตกรรมของกระบวนการทํางาน สอดคลVองกับแนวคิดของ 
เรืองวิทยCเกษสุวรรณ (2545) ท่ีอธิบายวWา องคCกรคุณภาพจะมีการจัดการท่ีเหมาะสมในการใชVปรัชญา 
โดยเฉพาะยอมรับปรัชญาใหมWๆ เพ่ือใหVองคCการมีความม่ันคงดVานเศรษฐกิจ (Adopt The New 
Philosophy for Economic Stability) โดยเฉพาะปรัชญาท่ีทําใหVองคCการอยูWไดVในสภาพแวดลVอมท่ีมี
การแขWงขัน เชWน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รับนวัตกรรม และใชVประโยชนCจากทรัพยากรท่ีมีอยWางเต็มท่ี
การกระทําของผูVบริหารระดับสูง จะเปYนตัวแสดงออกท่ีแทVจริงถึงการใหVความสําคัญตWอการจัดการ
คุณภาพท้ังองคCการ ผูVบริหารระดับสูงตVองมีความผูกพันอยWางแทVจริง ตWอการจัดการคุณภาพ ความ
ผูกพันน้ีสําคัญ เพราะจะกระตุVนใหVผูVบริหารระดับรองลงไปรวมท้ังพนักงานอ่ืนๆ ไดVทําตามองคCการท่ี
ประสบความสําเร็จในการจัดการคุณภาพสWวนใหญWผูVบริหารระดับสูง เชWน ประธานและรองประธาน
บริษัท มักจะแสดงออกอยWางแข็งขันถึงความผูกพันตWอการจัดการคุณภาพท้ังองคCการ โดยการมีสWวน
รWวมและรับนวัตกรรม รวมท้ังผูVบริหารมักทําในสิ่งท่ีตนสอนคนอ่ืนอยWางเป�ดเผยมีการสนับสนุนใหV
พนักงานปรับปรุงคุณภาพในการทํางาน จําเปYนตVองมีการฝvกอบรมใหVความรูV ความเขVาใจใหมWๆ 
สอดคลVองกับการวิจัยของ รัตน สุภาศาสตรC (2557) ท่ีพบวWา การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคCการ 
(TQM) ประการหน่ึงคือการสWงเสริมใหVเกิดความย่ังยืนในกระบวนการทํางาน 
 ผลการวิจัยโดยรวมช้ีใหVเห็นวWา สอดคลVองกับทฤษฎีของแนวทาง Deming เน่ืองจากมีความ
เก่ียวขVองกับการสรVางระบบองคCกรท่ีสWงเสริมความรWวมมือและการเรียนรูVเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การดําเนินการตามแนวทางการจัดการกระบวนการซึ่งในทางกลับกันนําไปสูWการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตภัณฑCและบริการอยWางตWอเน่ือง นอกจากน้ี ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการยังเปYนการสรVางองคCกร
ความรWวมมือและการเรียนรูVพรVอมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการกระบวนการซึ่งเม่ือมีการดําเนินการจะสนับสนุนความพึงพอใจของลูกคVาและความอยูWรอดของ
องคCกรผWานการปฏิบัติตามพนักงานอยWางย่ังยืนและปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑCและบริการอยWาง
ตWอเน่ือง 
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ข*อเสนอแนะ 
ข*อเสนอและท่ีได*จากการวิจัย 

 1. ควรมีการบูรณาการกับแผนดVานบุคคลากรท้ังการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
 2. ควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือดVานการรายงานดVวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. ควรมีการวิเคราะหCผลท่ีมีการเช่ือมโยงในทุกระดับท้ังภายในและภายนอกหนWวยงาน 

ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ขVอคVนพบในการทดสอบความแตกตWางพบวWา มีความแตกตWางกันใน 1 ดVาน ในการทดสอบ
ระหวWาง อายุของผูVตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นในการจัดการคุณภาพเชิงรวมของบรรษัทขVาม
ชาติ โดยพบความแตกตWางในดVานกระบวนการ ดังน้ัน เพ่ือใหVการคVนพบมีการศึกษาตWอยอดในระดับท่ี
สูงข้ึน และแสดงขVอมูลในการคVนพบเชิงลึก เพ่ือใหVสามารถนําไปประยุกตCใชVในองคCกรไดVอยWางมี
ประสิทธิภาพ ผูVวิจัยขอเสนอแนะใหVทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงรวม
ของบรรษัทขVามชาติ 
 2. ควรมีการศึกษาปpจจัยของการจัดการเชิงรวมของบรรษัทขVามชาติ เพ่ือใหVทราบปpจจัยและ
ความสัมพันธCของปpจจัยท่ีคVนพบ  
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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนท่ีสWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทย คร้ังน้ี ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร น้ี ผูVวิจัยไดVทําการสุWม
ตัวอยWางโดยใชVสูตร Taro Yamane ไดVกลุWมตัวอยWางท้ังสิ้น 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยในคร้ัง
เปYนแบบสอบถามประมาณคWา 5 ระดับ มีคWาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทWากับ 0.854 วิเคราะหCขVอมูลดVวย
คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA และการ
ทดสอบความสัมพันธCคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน สWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทยทําการวิเคราะหCโดย การหาคWาสหสัมพันธCเพียรCสัน (Peason Product 
Moment Correlation Coefficient)ผลการวิจัยพบวWา  
 1. คุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน ในภาพรวม อยูWในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดVานพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขVาพบไดVอยWางงWายและมีความยืดหยุWนในการใหVบริการ 
รองลงมาคือ การเปYนมืออาชีพและการมีทักษะของผูVใหVบริการและทัศนคติและพฤติกรรมของผูV
ใหVบริการ ตามลําดับ 
 2. ความไวVวางใจตWอบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาปpจจัยยWอยพบวWา 
มีระดับคWาเฉลี่ยดังน้ี สามารถกระทําตามสัญญาท่ีแจVงไวVวWาจะใหVบริการเกิดข้ึน รองลงมาไดVแกW 
สามารถใหVบริการไดVตามระยะเวลาท่ีไดVมีการแจVงไวVสามารถใหVบริการไดVตรงตามความตVองการต้ังแตW
คร้ังแรกมีการใหVบริการอยWางจริงใจ และตรงไปตรงมาอยWางซื้อสัตยC และ รับรูVถึงปpญหาของผูVใชVบริการ
อยWางถูกตVอง ตามลําดับ 
 3. คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน สWงผลตWอความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาว
ไทย อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ, บริษัทนําเท่ียว 
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Abstract 
 Studying the quality of service provided by the Chinese travel agency affected the 
trust of Thai tourists. The residents of Bangkok metropolitan area were sampled using the 
Taro Yamane formula. The samples were 400 persons. The questionnaire consisted of 5 
questionnaires. The reliability of the questionnaire was 0.854. The average standard 
deviation of test t-test and One-Way ANOVA test and the associated quality of service 
travel agency in China. Affect the trust of Thai tourists. Analyze Pearson Product Correction 
 The research found that 
 1. The quality of service of the tour operators in China as a whole is very high. 
When considering each side, found that. The highest mean is easy access and flexible 
service, the second is the professionalism and skill of the service provider and the attitude 
and behavior of the service provider respectively. 
 2. The trust in Chinese travel companies is at a high level. Considering the sub-
factors found. The average level is as follows. Can perform the contract that informs the 
service will occur. Secondary Service is available for the duration of the notice. The service 
is available from the first time. Have a sincere service. And honestly, to buy honestly and 
perceive the problem of the user correctly in order. 
 3. Quality of service. Affect the trust of Thai tourists. Statistically significant at 
the 0.05 level 
 
Keywords: Quality of Service, Travel Agency  
 
บทนํา 
 การพัฒนาและการแขWงขันในธุรกิจตWาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเดินทางและทWองเท่ียว ท้ังดVานการ
ขนสWง ความหลากหลายของสถานท่ีพักแรม รูปแบบการนําเท่ียว และทWองเท่ียว ท้ังดVานการขนสWง 
ความหลากหลายของสถานท่ีพักแรม รูปแบบการนําเท่ียว และสถานท่ีทWองเท่ียว ท่ีเตรียมไวVใหV
นักทWองเท่ียวเลือกใชVบริการตลอดจนการสWงเสริมดVานการตลาดท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธCดVวยสื่อ
ตWาง ๆ การจัดรายการแบบเบ็ดเสร็จหรือเหมาจWาย ( Package Tour) หรือโปรโมช่ันพิเศษตWาง ๆ ลVวน
เปYนการจูงใจและกระตุVนใหVผูVคนเกิดความตVองการทWองเท่ียวมากข้ึน 
 การเลือกใชVงานทัวรCตWางประเทศ เปYนทางเลือกท่ีดี โดยเฉพาะทัวรCถูก สําหรับผูVท่ีตVองการ 
เดินทางไปทWองเท่ียว ยังประเทศท่ีไมWเคยไป ผูV ท่ีไมWคWอยมีความรูV ในเร่ืองของภาษา เพราะแตWละ
ประเทศ จะมีภาษาท่ีใชVในการสื่อสารกัน แตกตWางกันออกไป อีกท้ัง การซื้อทัวรCตWางประเทศ ชWวยใหV
การทW องเท่ี ยวประห ยัด เพ่ิ มมาก ย่ิง ข้ึน  ทํ าใหV คนสW วน ใหญW นิ ยมซื้ อ ทั วรC เพ่ื อ ไปทW องเท่ี ยว                                  
ยังตWางประเทศ มากกวWาการไปทWองเท่ียวดVวยตนเอง 
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 ดังน้ันการใชVบริการบริษัทนําเท่ียวจึงเปYนอีกทางเลือกท่ีหลายคนนิยมใชVบริการ ดVวยเหตุน้ี
ผูVวิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนท่ีสWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทยเพ่ือทําการเปรียบเทียบและนําผลการศึกษาไปใชVเปYนสารสนเทศสําหรับผูVที่สนใจ
เก่ียวกับความสัมพันธCของตัวแปรดVานคุณภาพการบริการกับความไวVวางใจของนักทWองเท่ียว ซึ่งความ
ไวVวางใจดังกลWาวน้ันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหVวงเวลาและปpจจัยอ่ืนๆ ซึ่งเพ่ือใหVทราบถึงระดับ
ความสัมพันธCและนําเสนอขVอเสนอแนะท่ีคVนพบแกWผูVประกอบการนําไปใชVในการปรับปรุงคุณภาพ 
เพ่ือใหVเกิดความไวVวางใจและนําไปสูWคุณภาพการบริการดVานการนําเท่ียวตWางประเทศท่ีเปYนเลิศ 
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
 1. ศึกษาระดับคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน  
 2. ศึกษาปpจจัยสWวนบุคคลท่ีสWงผลตWอคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน 
 3. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนท่ีสWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน อยูWในระดับมาก  
 2. ปpจจัยสWวนบุคคลท่ีแตกตWางกัน มีความคิดเห็นตWอคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียว
ประเทศจีน ตWางกัน 
 3. คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน สWงผลตWอความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาวไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนท่ีสWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทย คร้ังน้ี ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร น้ี ผูVวิจัยไดVทําการสุWม
ตัวอยWางโดยใชVสูตร Taro Yamane ไดVกลุWมตัวอยWางท้ังสิ้น 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยในคร้ัง
เปYนแบบสอบถามประมาณคWา 5 ระดับ มีคWาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทWากับ 0.854 วิเคราะหCขVอมูลดVวย
คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA และการ
ทดสอบความสัมพันธCคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน สWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทยทําการวิเคราะหCโดย การหาคWาสหสัมพันธCเพียรCสัน (Peason Product 
Moment Correlation Coefficient)  

 
สรุปผลการวิจัย 

ปpจจัยสWวนบุคคล พบวWา  ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 62.5 เปYนเพศ
ชาย รVอยละ 37.5 มีอายุ 20 – 30 ปZ รVอยละ 43.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รVอยละ 50.0 มี
อาชีพอ่ืนๆ  (ธุรกิจสWวนตัว) รVอยละ 43.8 และมีรายไดVระหวWาง 20,000 – 25,000 บาท รVอยละ 37.5 

คุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนพบวWา คุณภาพการบริการของบริษัทนํา
เท่ียวประเทศจีน ในภาพรวม อยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดVานพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขVา

ปRจจัยส�วนบุคคลประกอบดVวย  
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดV 

คุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียว
ประเทศจีน ประกอบดVวย  
1. การเปYนมืออาชีพและการมีทักษะ
ของผูVใหVบริการ (professionalism 
and skill) 
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผูV
ใหVบริการ (attitude and behavior) 
3. การเขVาพบไดVอยWางงWายและมีความ
ยืดหยุWนในการใหVบริการ (accessibility 
and flexibility) 

ความไว*วางใจของนักท�องเท่ียวชาว
ไทย ประกอบดVวย  
1. มีการใหVบริการอยWางจริงใจ และ
ตรงไปตรงมาอยWางซ้ือสัตยC 
2. สามารถกระทําตามสัญญาท่ีแจVงไวV
วWาจะใหVบริการเกิดข้ึน 
3. รับรูVถึงปpญหาของผูVใชVบริการอยWาง
ถูกตVอง 
4. สามารถใหVบริการไดVตรงตามความ
ตVองการต้ังแตWคร้ังแรก 
5. สามารถใหVบริการไดVตามระยะเวลาท่ี
ไดVมีการแจVงไวV 
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พบไดVอยWางงWายและมีความยืดหยุWนในการใหVบริการ (accessibility and flexibility) รองลงมาคือ 
การเปYนมืออาชีพและการมีทักษะของผูVใหVบริการ (professionalism and skill) และทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูVใหVบริการ (attitude and behavior) ตามลําดับ 
 ดVานการเปYนมืออาชีพและการมีทักษะของผูV ใหVบริการ (professionalism and skill) 
โดยรวมมีคุณภาพอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขVอพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการอัพเดทความ
เคลื่อนไหวอยูWเสมอ ใหVลูกคVาไดVทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการ รองลงมาคือ สนองตอบความ
ตVองการของลูกคVาใหVเร็วท่ีสุดเม่ือลูกคVาตVองการความชWวยเหลือ และคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ยอมรับและ
แกVไขขVอผิดพลาด ตามลําดับ 
 ดVานทัศนคติและพฤติกรรมของผูVใหVบริการ (attitude and behavior) โดยรวมมีคุณภาพอยูW
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขVอพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตระหนักในงานและความรับผิดชอบกับ
ลูกคVา รองลงมาคือ ทําความเขVาใจความตVองการ (Needs) ของลูกคVาท่ีมาใชVบริการ และคWาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ทําความเขVาใจตWอความคาดหวัง (Expectations) ของคุณภาพท่ีจะไดVรับตามปกติ ตามลําดับ 
 ดVานการเขVาพบไดVอยWางงWายและมีความยืดหยุWนในการใหVบริการ (accessibility and 
flexibility) โดยรวมมีคุณภาพอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขVอพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตระหนัก
ในงานและความรับผิดชอบกับลูกคVา รองลงมาคือ ทําความเขVาใจตWอความคาดหวัง (Expectations) 
ของคุณภาพท่ีจะไดVรับตามปกติ และคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ทําความเขVาใจความตVองการ (Needs) ของ
ลูกคVาท่ีมาใชVบริการ ตามลําดับ 

ความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาวไทยพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามมีความไวVวางใจตWอบริษัท
นําเท่ียวประเทศจีนอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาปpจจัยยWอยพบวWา มีระดับคWาเฉลี่ยดังน้ี สามารถ
กระทําตามสัญญาท่ีแจVงไวVวWาจะใหVบริการเกิดข้ึน รองลงมาไดVแกW สามารถใหVบริการไดVตามระยะเวลาท่ี
ไดVมีการแจVงไวVสามารถใหVบริการไดVตรงตามความตVองการต้ังแตWคร้ังแรกมีการใหVบริการอยWางจริงใจ 
และตรงไปตรงมาอยWางซื้อสัตยC และ รับรูVถึงปpญหาของผูVใชVบริการอยWางถูกตVอง ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวWา คุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน ในภาพรวม อยูWใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดVานพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขVาพบไดVอยWางงWายและมีความยืดหยุWน
ในการใหVบริการ (accessibility and flexibility) เม่ือพิจารณาปpจจัยยWอยพบวWา ลําดับแรกคือ มีการ
อัพเดทความเคลื่อนไหวอยูWเสมอ ใหVลูกคVาไดVทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการ นอกจากน้ียังพบวWา 
ความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาวไทยพบวWา อยูWในระดับมากเชWนกัน โดยใหVความสําคัญตWอปpจจัยใน
ดVานสามารถกระทําตามสัญญาท่ีแจVงไวVวWาจะใหVบริการเกิดข้ึน น่ันหมายถึง บริษัทนําเท่ียวประเทศจีน 
สWวนใหญWแลVวมีบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถทําตามสัญญาท่ีไดVแจVงไวVกWอนจะมีการบริการ และเม่ือมี
การบริการเกิดข้ึน ก็ไดVมีระบบตWางๆ ท่ีแสดงใหVเห็นถึงความพรVอมดVานบริการ จึงสWงผลใหVผลการศึกษา
แสดงใหVเห็นวWามีความไวVวางใจตWอการบริการ จากคุณภาพท่ีไดVรับ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลVองกับ
แนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ท่ีกลWาววWา กิจกรรมของกระบวนการสWงมอบสินคVาท่ีไมWมี
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ตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจใหVกับผูVรับบริการ โดยสินคVาท่ีไมWมีตัวตนน้ันจะตVองตอบสนอง
ความตVองการของผูVรับบริการจนนําไปสูWความพึงพอใจไดV โดยบริการท่ีดี จะสWงผลใหVผูVรับบริการมี
ความรูVสึกชอบหรือพึงพอใจ มีความประทับใจท่ีดีไปอีกนานอีกท้ังยังมีการบอกตWอไปยังผูVอ่ืนหรือ
แนะนําใหVมาใชVบริการเพ่ิมข้ึน แมVวWาคุณภาพในการใหVบริการจะผันแปรไปตามผูVใหVบริการ และข้ึนอยูW
กับวWาใหVบริการเม่ือไหรW ท่ีไหน และอยWางไร โดยลักษณะงานของการใหVบริการพนักงานจะตVองมี
ปฏิสัมพันธCกับลูกคVา ลูกคVามีความตVองการท่ีแตกตWาง อุปนิสัยท่ีไมWเหมือนกัน ดังน้ันแลVวภายใตVความ
แตกตWางของปpจเจกบุคคล พนักงานตVองมีความสามารถในการจัดการอารมณCของตนเอง เพ่ือทุWมเทกับ
งานบริการอยWางสุดความสามารถ เพ่ือสรVางความเช่ือม่ันในการบริการอยWางมืออาชีพดังน้ันผูVใชVบริการ
ตVองอาศัยความเช่ือถือหรือความไวVวางใจในสถานบริการเหลWาน้ัน เชWน อาจจะไดVรับการบอกตWอถึง
บริการจากเพ่ือนหรือคนใกลVชิดหรืออาจจะไดVรับรูVจากประสบการณCโดยตรง หรืออาจจะไดVรับขWาวสาร
ขVอมูลจากแหลWงอ่ืนจนเกิดความไวVวางใจและตัดสินใจไปใชVบริการ ลูกคVาก็คาดหวังวWาจะไดVรับบริการท่ี
ดี เพราะเกิดความเช่ือถือไวVใจในสถานบริการดังกลWาว โดยระดับของความเช่ือถือไวVวางใจ (ป�¤นกนก 
วงศCป�¤นเพ็ชรC, 2552) มีการพิจารณาระดับของความเช่ือถือไวVวางใจ 2 ระดับ คือ ความไวVวางใจ
ระหวWางบุคคล (Interpersonal Trust) และความไวVวางใจระหวWางองคCการ (Inter-Organizational 
Trust) แตWท้ังน้ีความไวVวางใจท้ังสองระดับ ซึ่งการสรVางความเช่ือถือไวVวางใจเปYนสิ่งสําคัญ ในการท่ี
เขVาถึงศักยภาพสูงสุดของบุคคลน้ันแตWเน่ืองจากความความแตกตWางของบุคคลและแหลWงท่ีมาของความ
เช่ือถือไวVวางใจ ทําใหVเปYนขVอจํากัดในการสรVางความเช่ือถือไวVวางใจ (Zucker, 1986) ซึ่งปpจจัยท่ีสWงผล
ตWอความเช่ือถือไวVวางใจในองคCการ ไดVแกW ความสําเร็จในผลงาน ความตรงไปตรงมา และการแสดง
ความดูแลเอาใจใสWหWวงใย นอกจากน้ีปpจจัยท่ีทา ใหVเกิดความเช่ือถือไวVวางใจ สอดคลVองกับการวิจัย
ของอรญามาณวพัฒน (2560) ไดVศึกษาประสบการณC ความไวVวางใจและความภักดีตWอตราสินคVาของ
ผูV ใชVบริการในธุรกิจสายการบินของไทย ผลการวิจัยพบวWา 1) ประสบการณCตWอตราสินคVามี
ความสัมพันธCกับความไวVวางใจตWอตราสินคVาในเชิงบวก อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 2) ความ
ไวVวางใจตWอตราสินคVามีความสัมพันธCกับความภักดีตWอตราสินคVาในเชิงบวก อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 และ 3) ประสบการณCตWอตราสินคVามีความสัมพันธCกับความภักดีตWอตราสินคVาในเชิงบวก อยWางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 การวิจัยของพัดชา ตีระดิเรก (2559) ท่ีไดVศึกษาปpจจัยท่ีสWงผลตWอการ
ตัดสินใจเลือกใชVบริการบริษัททัวรCนําเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   มี
วัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยทางดVานประชากรศาสตรC ในดVานรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน เพศ และ
สถานภาพครอบครัว ปpจจัยดVานสWวนประสมทางการตลาด (7P`S) ท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจของผูVบริโภค
ในการเลือกใชVบริการบริษัททัวรCนําเท่ียวรวมท้ังทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชV
บริการบริษัททัวรCนําเท่ียวของผูVบริโภคซึ่งงานวิจัยน้ีไดVทําการวิจัยในรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยมีกลุWมตัวอยWางจากผูVท่ีเคยใชVบริการบริษัททัวรCนําเท่ียวและเปYนประชากรท่ีอาศัยและ
ทํางานอยูWในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีจํานวนกลุWมตัวอยWางท้ังสิ้น 410 ตัวอยWาง
ผลการวิจัยพบวWา พฤติกรรมการทWองเท่ียวของกลุWมตัวอยWางสWวนใหญW จะเลือกใชVบริการบริษัททัวรCนํา
เท่ียวไปยังสถานท่ีทWองเท่ียวตWางประเทศ คิดเปYนรVอยละ 41.5 ความถ่ีในการเดินทางสWวนใหญWจะ
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เดินทางเฉลี่ย ปZละ 1 คร้ัง งบประมาณท่ีใชVจWายในการทWองเท่ียวตWอคร้ังอยูWท่ี 20,0001-30,000 บาท 
โดยชWวงเวลาท่ีมักจะเดินทางทWองเท่ียวคือ ชWวงท่ีมีเวลาวWาง และเลือกใชVบริการจากบริษัททัวรCนําเท่ียว
เม่ือไปทWองเท่ียวยังตWางประเทศ โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจในการเลือกใชVบริการจากบริษัท
ทัวรCคือ พWอ/แมW ซึ่งระยะเวลาในการทWองเท่ียวอยูWท่ี 3 วัน 2 คืน สWวนใหญWจะเดินทางทWองเท่ียวกับ
ครอบครัว และมีการรับรูVขWาวสารผWานชWองทางสื่อออนไลนC (Social Media) มากท่ีสุด นอกจากน้ี 
ผลการวิจัยยังพบวWา ปpจจัยดVานสWวนประสมทางการตลาดท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVบริการบริษัท
ทัวรCนําเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบไปดVวย 3 ปpจจัย ไดVแกW 
ปpจจัยดVานผลิตภัณฑC โดยความหลากหลายของโปรแกรมการทWองเท่ียวสWงผลตWอการเลือกใชVบริการ
บริษัททัวรCนําเท่ียวมากท่ีสุด ปpจจัยท่ีสอง คือ ปpจจัยดVานราคาและชWองทางการสื่อสาร โดยการ
ตัดสินใจใชVบริการกับบริษัททัวรCนําเท่ียวของประชากรสWวนใหญW มักจะเลือกใชVบริการเพราะสามารถ
ควบคุมคWาใชVจWายในการทWองเท่ียวไดV โดยสิ่งสําคัญคือผูVบริโภคจะตVองรับรูVไดVถึงความคุVมคWาระหวWาง
ราคาและคุณภาพการบริการท่ีไดVรับ อีกท้ังชWองทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธCท่ีสื่อออกไปก็มี
ผลเปYนอยWางมากท่ีจะทําใหVผูVบริโภคเกิดความสนใจ ปpจจัยสุดทVาย คือ ปpจจัยดVานกระบวนการ ซึ่งการ
วางระบบดําเนินการท่ีดี จะชWวยทําใหVองคCกรสามารถดําเนินงานไดVอยWางรวดเร็ว ทําใหVผูVบริโภคเกิด
ความเช่ือม่ันและประทับใจในความมีมาตรฐานของธุรกิจและชWวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหVแกW
องคCกร และการวิจัยของรัศม์ิลภัสวรเดชธนันกุล (2558) ท่ีไดVศึกษาความไวVวางใจ การสื่อสารแบบ
ปากตWอปากเชิงบวก และการรับรูVถึงประโยชนCท่ีมีผลตWอความต้ังใจซื้อแพ็กเกจทัวรCผWานเว็บไซตC
ทWองเท่ียวของผูVบริโภคในจังหวัดระยอง พบวWา ปpจจัยการรับรูVถึงประโยชนC ดVานความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑCสWงผลตWอความต้ังใจซื้อแพ็กเกจทัวรCผWานเว็บไซตCทWองเท่ียวของผูVบริโภคในจังหวัดระยองมาก
ท่ีสุด รองลงมา ไดVแกW ปpจจัยความไวVวางใจ ดVานคุณภาพของขVอมูล ปpจจัยการรับรูVถึงประโยชนC ดVาน
ความสะดวกสบาย ปpจจัยความไวVวางใจ ดVานการรับรูVความปลอดภัย และปpจจัยความไวVวางใจ ดVาน
การรับรูVความเปYนสWวนตัว ตามลาดับ โดยรWวมกันพยากรณCความต้ังใจซื้อแพ็กเกจวรCผWานเว็บไซตC
ทWองเท่ียวของผูVบริโภคในจังหวัดระยอง คิดเปYนรVอยละ 52.7 ในขณะท่ีปpจจัยการสื่อสารแบบปากตWอ
ปากเชิงบวก การรับรูVถึงประโยชนC ดVานความเพลิดเพลิน และดVานความประหยัดเวลาไมWสWงผลกับ
ความต้ังใจซื้อแพ็กเกจทัวรCผWานเว็บไซตCทWองเท่ียวของผูVบริโภคในจังหวัดระยอง และการวิจัยของฉงจ่ิง 
หลี่ (2557) ท่ีไดVศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนท่ีมีผลตWอความความไวVวางใจ
ในบริษัทนําเท่ียวและความต้ังใจในการใชVบริการซ้ําของนักทWองเท่ียวชาวไทย พบวWาผูVตอบ
แบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง มีอายุระหวWาง 21-30 ปZมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 20,001 - 30,000 บาทซึ่งเคยทWองเท่ียวประเทศจีน 
1 คร้ัง พรVอมกับคนรัก/ครอบครัว โดยแตWละคร้ังมีงบประมาณ 60,001 – 100,0000 บาท ซึ่งสWวน
ใหญWเดินทางทWองเท่ียวประเทศจีนเพราะบุคคลใกลVชิดแนะนํา ซึ่งนิยมเดินทางไปกับบริษัทวีคเอนทC
ทัวรCจํากัด เพราะมีกิจกรรมสWงเสริมการขายท่ีนWาสนใจ ผูVตอบแบบสอบถามรับรูVถึงคุณภาพการบริการ
ของบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนในระดับมาก โดยพบวWาเม่ือพิจารณารายองคCประกอบ ผูVบริโภคก็รับรูVใน
ระดับมาก ไดVแกW คุณภาพการบริการดVานความเช่ือถือและไวVวางใจไดV (Reliability) การใหVความม่ันใจ
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แกWผูVรับบริการ (Assurance) ดVานสิ่งท่ีสัมผัสไดV (Tangibles) ดVานความรวดเร็ว (Responsiveness) 
และดVานการเอาใจใสWลูกคVาเปYนรายบุคคล (Empathy) ตามลําดับ โดยมีไวVวางใจบริษัทนําเท่ียว
ประเทศจีนในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายองคCประกอบพบวWาผูVบริโภคไดVใหVความไวVวางใจในระดับ
มากในทุกรายองคCประกอบ ไดVแกWดVานศักยภาพ ดVานความไวVวางใจดVานการสื่อสารและความไวVวางใจ
ดVานคําม่ันสัญญา ตามลําดับ และมีความต้ังใจในการใชVบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนซ้ําในระดับ
มาก จากการทดสอบสมมติฐานพบวWาคุณภาพการใหVบริการประกอบดVวย ดVานสิ่งท่ีสัมผัสไดV 
(Tangibles) ความเช่ือถือและไวVวางใจไดV (Reliability) ความรวดเร็ว (Responsiveness) การ
รับประกัน (Assurance) และการเอาใจใสWลูกคVาเปYนรายบุคคล (Empathy) สWงผลตWอความต้ังใจเท่ียว
ซ้ําและความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาวไทยอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความ
ไวVวางใจในบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนสWงผลทางบวกตWอความต้ังใจเท่ียวซ้ําของของนักทWองเท่ียวชาว
ไทยอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข*อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบวWา คWาเฉลี่ยตํ่าสุดของการประเมินความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาว
ไทย พบวWา รับรูVถึงปpญหาของผูVใชVบริการอยWางถูกตVอง มีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด และอยูWในระดับปานกลาง 
ดังน้ันผูV วิจัยจึงขอเสนอแนะวWา ในการรับรูVถึงผูVใชVบริการท่ีถูกตVอง มีความสําคัญเปYนอยWางมาก 
เน่ืองจากการสื่อสารในดVานการบริการในบางคร้ังอาจเกิดขVอผิดพลาด ซึ่งตVองมีการปรับปรุงแกVไข หรือ
พัฒนาเพ่ือใหVเกิดความถูกตVองในบริการ หากเปYนปpญหาท่ีเกิดข้ึนระหวWางการนําเท่ียวในตWางประเทศ 
อาจจะสWงผลกระทบตWอความไวVวางใจและสWงผลกระทบตWอปpญหาในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปYนผลลัพธCใน
เชิงลบ ดังน้ันควรมีการปรับปรุง หรือพัฒนาในสWวนของการบริการ หรือการอบรมพนักงาน สรVาง
ความตระหนักรูVในการบริการ และการแกVไขปpญหา การรับรูVถึงความตVองการหรือปpญหาท่ีแทVจริงของ
ผูVใชVบริการ เพ่ือใหVการบริการมีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตWอไป 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนท่ีสWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทย คร้ังน้ี ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร น้ี ผูVวิจัยไดVทําการสุWม
ตัวอยWางโดยใชVสูตร Taro Yamane ไดVกลุWมตัวอยWางท้ังสิ้น 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยในคร้ัง
เปYนแบบสอบถามประมาณคWา 5 ระดับ มีคWาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทWากับ 0.854 วิเคราะหCขVอมูลดVวย
คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA และการ
ทดสอบความสัมพันธCคุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน สWงผลตWอความไวVวางใจของ
นักทWองเท่ียวชาวไทยทําการวิเคราะหCโดย การหาคWาสหสัมพันธCเพียรCสัน (Peason Product 
Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบวWา  
 1. คุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน ในภาพรวม อยูWในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดVานพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขVาพบไดVอยWางงWายและมีความยืดหยุWนในการใหVบริการ 
รองลงมาคือ การเปYนมืออาชีพและการมีทักษะของผูVใหVบริการและทัศนคติและพฤติกรรมของผูV
ใหVบริการ ตามลําดับ 
 2. ความไวVวางใจตWอบริษัทนําเท่ียวประเทศจีนอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาปpจจัยยWอยพบวWา 
มีระดับคWาเฉลี่ยดังน้ี สามารถกระทําตามสัญญาท่ีแจVงไวVวWาจะใหVบริการเกิดข้ึน รองลงมาไดVแกW 
สามารถใหVบริการไดVตามระยะเวลาท่ีไดVมีการแจVงไวVสามารถใหVบริการไดVตรงตามความตVองการต้ังแตW
คร้ังแรกมีการใหVบริการอยWางจริงใจ และตรงไปตรงมาอยWางซื้อสัตยC และ รับรูVถึงปpญหาของผูVใชVบริการ
อยWางถูกตVอง ตามลําดับ 
 3. คุณภาพการบริการบริษัทนําเท่ียวประเทศจีน สWงผลตWอความไวVวางใจของนักทWองเท่ียวชาว
ไทย อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: ปpจจัยท่ีมีผลตWอการตัดสินใจ, นักทWองเท่ียว 
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Abstract 
This research aims to study and compare the factors affecting the decision to 

use the service of foreign tourists. Koh Chang Case Study Trad in 7 aspects: product 
price, distribution channels. Process marketing promotion and the physical aspect. 
The population in this study is Foreign tourists are elderly. Traveling in Trat Province, 
Thailand is 6 0  years old and can speak and read English. The research instrument 
was a 5 -level questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and t-test and F-test. 
 The research found that 
 1 . Deciding to use tourist accommodation for elderly foreigners the overall 
level is very high. Considering the overall average of 4.00, the highest average is the 
product side. Secondary Physical characteristics the process of personnel pricing, 
marketing promotion. And the lowest mean is the distribution channel, respectively. 
 2 .  Foreign tourists with personal factors including gender, domicile, status, 
education level and occupation were not different in choosing accommodation in 
Koh Chang, Trat. 
 3 .  Foreign tourist arrivals there are different people traveling together. Koh 
Chang, Trat, and different in terms of both overall and individual aspects. 

 
Keywords: Factors affecting the Decision, Tourists 
 
บทนํา 
 การเดินทางทWองเท่ียวน้ันมีหลากหลายรูปแบบและ กิจกรรม ซึ่งจะพัฒนาเพ่ิมมาก ข้ึนเพ่ือ
รองรับความตVองการของ นักทWองเท่ียวท่ี แสวงหาสิ่งแปลกใหมWอยูWเสมอ แตWการทWองเท่ียวหรือกิจกรรม
การทWองเท่ียวรูปแบบใดก็ตาม จะตVองยึดหลักของการทWองเท่ียว แบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) 
ซึ่งจะเอ้ือประโยชนCในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลVอม โดยใหVการทWองเท่ียวมุWงหารายไดVทาง
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็มุWงเนVนการอนุรักษCทรัพยากรทWองเท่ียว และอนุรักษCสิ่งแวดลVอมควบคูW 
กันไป 
 ดังน้ันโดยสWวนใหญWการเดินทางทWองเท่ียวเพ่ือการพักผWอนหยWอนใจ อาจสามารถตอบสนอง
ความตVองการและแรงจูงใจทางดVานกายภาพหรือสรีระ ความสนุกสนานร่ืนรมยC การไดVพบเห็นสิ่งใหมW 
ๆ ท่ีไมWซ้ําซากจําเจ ความต่ืนเตVน ความพึงพอใจ ชWวยใหVผWอนคลายความเหน็ดเหน่ือย และความเครียด
ของภาวะรWางกาย และ จิตใจ ในขณะท่ีความตVองการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ดVวยการรักษาและ
ฟ��นฟู สุขภาพใหVแข็งแรงอยูWเสมอเพ่ีอหลีกเลี่ยงความ เจ็บป�วย การเดินทางทWองเท่ียวเพ่ือสุขภาพโดยมี 
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จุดหมายปลายทางเพ่ือรับบริการจากสถานท่ีฟ��นฟูดูแลสุขภาพโดยตรง หรือพักผWอน ในสภาพแวดลVอม
ธรรมชาติ อาจสามารถตอบสนองไดVทางหน่ึง 
 ปpจจัยประการหน่ึงคือ ศักยภาพทางการเงิน เปYนสิ่งสนับสนุนท่ี สําคัญในการเดินทาง
ทWองเท่ียว เพราะจะตVองมีคWาใชVจWาย นับต้ังแตWคWา พาหนะขนสWง ท่ีพักแรม อาหาร สถานท่ีทWองเท่ียว 
รวมท้ังของท่ีระลึก หรือ การช้ือบริการทWองเท่ียว ซึ่งกลุWมท่ีมีศักยภาพในดVานน้ีคือ กลุWมนักทWองเท่ียว
สูงอายุ โดยกระแสนักทWองเท่ียวสูงอายุ เปYนกลุWมท่ีเดินทางทWองเท่ียวตWางประเทศเพ่ิมข้ึนมาก                         
เม่ือเทียบกับกลุWมวัยอ่ืน ๆ สะทVอนจากตลาดนักทWองเท่ียวหลักของโลก แมVแตWนักทWองเท่ียวจาก     
สหรัฐท่ีพบวWามีกลุWมผูVเกษียณอายุน้ันเดินทางทWองเท่ียวตWางประเทศเปYนสัดสWวนเพ่ิมข้ึนจาก 13% เปYน 
15% ในชWวงปZ 2012-2015 ย่ิงเปYนการตอกยํ้าใหVเห็นวWานักทWองเท่ียวสูงอายุกําลังมีความสําคัญมากข้ึน
เร่ือย ๆ  (การทWองเท่ียวไทย, 2560) นอกจากน้ีกลุWมนักทWองเท่ียวสูงอายุใหVความสําคัญกับคุณภาพของ
การทWองเท่ียวและสามารถเดินทางในชWวงนอกฤดูกาล (โลวCซีซั่น) ซึ่งเปYนโอกาสสรVางรายไดVใหVกับ
อุตสาหกรรมทWองเท่ียว เน่ืองจากนักทWองเท่ียวสูงอายุมีเวลาวWางคWอนขVางมาก ทําใหVนิยมทWองเท่ียว
ในชWวงนอกฤดูกาลเพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัด ซึ่งการทWองเท่ียวในแตWละคร้ังจะเท่ียวในหลาย ๆ เมือง 
และมีระยะเวลาทWองเท่ียวนาน ต้ังแตW 15 วัน ถึง 1 เดือน ท้ังยังใหVความสําคัญในเร่ืองความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทาง ทําใหVมีคWาใชVจWายในการทWองเท่ียวท่ีสูง 
 อุทยานแหWงชาติหมูWเกาะชVาง เปYนจังหวัดชายแดนภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย อยูWหWาง
จากกรุงเทพมหานคร 315 กิโลเมตร มีภูมิประเทศท่ีเปYนเขาสูง มีผาหินสลับซับซVอน มียอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุด คือ ยอดเขาสลักเพชร อีกท้ัง เกาะชVาง ยังมีสภาพป�าอันอุดมสมบูรณC และเน่ืองจากพ้ืนท่ีสWวน
ใหญWของเกาะเปYนป�าดิบเขาทําใหVเกิดเปYนนํ้าตกหลายสาย ซึ่งนักทWองเท่ียวสามารถเดินทางมายัง เกาะ
ชVาง ไดVตลอดท้ังปZ เน่ืองจากมีกิจกรรมใหVเลือกหลากหลายแลVวแตWความชอบจะเปYนวWายนํ้าเลWนท่ี
ชายหาด เท่ียวนํ้าตก ปZนเขา เดินป�า ข่ีชVาง ทWองเท่ียวเชิงเกษตร ลWองเรือ ตกปลา ไดหมึก หรือจะไปดํา
นํ้าดูปะการังทWามกลางฝูงปลานVอยใหญWสีสันสวยงามแปลกตาตามหมูWเกาะรังหรือเกาะหวาย ท่ีน่ีนํ้า
ทะเลสวยใสมากทําใหVเห็นปลาและปะการังไดVอยWางชัดเจน  
 จากสถิติการทWองเท่ียวของจังหวัดตราด พ.ศ. 2557 – 2559 พบวWา นักทWองเท่ียวท่ีเดินทางมา
ทWองเท่ียวเกาะชVางสWวนใหญWเปYนชาวไทย คิดเปYนรVอยละ 60 และเปYนชาวตWางชาติรVอยละ 40 เม่ือดูใน
สถิติของนักทWองเท่ียวชาวตWางชาติพบวWา โดยรวมจะมาใชVเวลาพํานักในท่ีแหWงน้ีโดยเฉลี่ย 5 วันตWอคร้ัง 
และท่ีนWาสนใจคือ แมVวWานักทWองเท่ียวชาวตWางชาติจะมีจํานวนนVอยกวWา นักทWองเท่ียวชาวไทย แตWจาก
สถิติกลับพบวWา รายไดVท่ีมาจากการทWองเท่ียวน้ัน สWวนใหญWมาจากนักทWองเท่ียวชาวตWางชาติ ซึ่งสูงกวWา
รายไดVท่ีมาจากนักทWองเท่ียวไทยรVอยละ 15 และในสWวนของการรองรับการมาเยือนของนักทWองเท่ียว 
จังหวัดตราดมีจํานวนหVองพักรวมแลVว 10,366 หVอง ซึ่งถือไดVวWามีจํานวนหVองพักสูงติด 1 ใน 5 ของ
จังหวัดในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก (สํานักงานสถิติจังหวัดตราด, 2560)  
 ดVวยเหตุท่ีวWาเกาะชVาง มีความสวยงาม เพียบพรVอมไปดVวยแหลWงทWองเท่ียวท่ีมีความ
หลากหลาย การมาเยือนของนักทWองเท่ียวโดยเฉพาะนักทWองเท่ียวชาวตWางชาติจะตVองมีความคาดหวัง
ในการทWองเท่ียวท่ีมีความสุข สะดวกสบาย มีความประทับใจและพึงพอใจในการเดินทางมาทWองเท่ียว 
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ซึ่งปpจจัยประการหน่ึงท่ีมีความสําคัญคือ โจทกCท่ีผูVประกอบการท่ีพักตVองศึกษาวWาจะทําอยWางไรใหV
นักทWองเท่ียวเลือกพักโดยท่ียังไมWไดVรับการบริการจากพวกเขา คําถามเหลWาน้ีอาจจะมีคําตอบใน
การศึกษาของนักวิชาการและนักการศึกษาตWางๆ หลายทWาน ซึ่งเปYนการศึกษาอยWางกวVาง ครอบคลุม
ในประเด็นของการตัดสินใจของนักทWองเท่ียวโดยรวม ดังน้ันผูVวิจัยเห็นวWา ดVวยปpจจัยและกระแสความ
นิยมตWางๆ ทําใหVผูVวิจัยสนใจในกลุWมผูVบริโภคสูงอายุ หรือ นักทWองเท่ียวสูงอายุ ซึ่งเปYนกลุWมท่ีไมWมีภาระ
ในดVานการทํางาน มีความสามารถในการใชVจWายอยWางคลWองตัว เปYนกลุWมท่ีมีรายไดVสูง และมีการพํานัก
ในแหลWงทWองเท่ียวไดVยาวนาน 
 ดVวยเหตุน้ีผูVวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา “ปpจจัยท่ีมีผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVบริการท่ีพักของ
นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ กรณีศึกษาเกาะชVาง จังหวัดตราด” เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชVเปYน
สารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจท่ีพักท่ีมีแนวโนVมจะขยายตัวข้ึน เพ่ือตอบสนองตWอผูVท่ีตVองการเขVามาใชV
บริการไดVมากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปpจจัยการตัดสินใจของนักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ในการเลือกใชVบริการ
ท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ในการเลือกใชVบริการ
ท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ในการเลือกใชVบริการ
ท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด จําแนกตามพฤติกรรมในการพักแรม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

       ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
 

ปRจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ภูมิลําเนา 
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
5. อาชีพ 

พฤติกรรมในการพักแรม 
1. ระยะเวลาในการพํานักในประเทศไทย 
2. บุคคลท่ีรWวมเดินทาง  
3. การจองหVองพัก 

การตัดสินใจเลือกใช*บริการท่ีพักของ
นักท�องเท่ียวผู*สูงอายุชาวต�างชาติ  
1. ดVานผลิตภัณฑC (Product)  
2. ดVานราคา (Price)  
3. ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย (Place)  
4. ดVานสWงเสริมการตลาด (Promotion)  
5. ดVานบุคลากร (People)  
6. ดVานกระบวนการ (Process)  
7. ดVานลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคลตWางกัน มีการเลือกใชV
บริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “เพศ” ตWางกัน มีการ
เลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.2 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “ภูมิลําเนา” ตWางกัน มีการ
เลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.3 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “สถานภาพ” ตWางกัน มีการ
เลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.4 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “ระดับการศึกษาสูงสุด”
ตWางกัน มีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.5 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “อาชีพ” ตWางกัน มีการ
เลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
 สมมติฐานท่ี 2  นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมีพฤติกรรมในการพักแรมตWางกัน                      
มีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 2.1 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “ระยะเวลาในการพํานักใน
ประเทศไทย”ตWางกันมีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 2.2 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “บุคคลท่ีรWวมเดินทาง”
ตWางกัน มีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
  สมมติฐานท่ี 2.3 นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมี “การจองหVองพัก”ตWางกัน มี
การเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน 
 
นิยามศพัท�เฉพาะ 
 นักท�องเท่ียว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากทVองถ่ินท่ีอยูWโดยปกติของตน ไปยังทVองถ่ินอ่ืน
เปYนการ ช่ัวคราวดVวยความสมัครใจ และดVวยวัตถุประสงคCท่ีมิใชWเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายไดV ซึ่ง
ในการศึกษาคร้ังน้ีนักทWองเท่ียว คือ นักทWองเท่ียวชาวตWางชาติวัยสูงอายุ ท่ีเดินทางมาทWองเท่ียวใน
อุทยานแหWงชาติหมูWเกาะชVาง จังหวัดตราด ท่ีมีอายุต้ังแตW 65 ปZข้ึนไป และสามารถพูดและอWาน
ภาษาอังกฤษไดV 
 การตัดสินใจเลือกใช*บริการท่ีพัก หมายถึง การพิจารณาการท่ีจะเลือกใชVบริการท่ีพักแรม
ของนักทWองเท่ียวชาวตWางชาติ ภายใตVขอบเขตของสWวนประสมของตลาดบริการท้ัง 7 ดVาน ไดVแกW  ดVาน
ผลิตภัณฑC (Product) ดVานราคา (Price) ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย (Place) ดVานสWงเสริมการตลาด 
(Promotion) ดVานบุคลากร (People) ดVานกระบวนการ (Process) และดVานลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 
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 พฤติกรรมในการพักแรม หมายถึง การกระทําทุกอยWางของนักทWองเท่ียวไมWวWาการกระทําน้ัน
นักทWองเท่ียวจะรูVตัวหรือไมWรูVตัวก็ตาม ท่ีมุWงตอบสนองตWอความตVองการในการเขVาพักในท่ีพักแรมของ
นักทWองเท่ียวสูงอายุชาวตWางชาติ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุWงศึกษาและเปรียบเทียบปpจจัยท่ีมีผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVบริการท่ีพักของ
นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ กรณีศึกษาเกาะชVาง จังหวัดตราดใน 7 ดVาน ไดVแกW  ดVานผลิตภัณฑC 
(Product) ดV านราคา (Price) ดV านชWองทางการจัดจําหนWาย (Place) ดV านสW งเสริมการตลาด 
(Promotion) ดVานบุคลากร (People) ดVานกระบวนการ (Process) และดVานลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ประชากรท่ีใชVศึกษาในคร้ังน้ีคือ นักทWองเท่ียวชาวตWางชาติวัยสูงอายุ ท่ีเดินทาง
มาทWองเท่ียวในอุทยานแหWงชาติหมูWเกาะชVาง จังหวัดตราด ท่ีมีอายุต้ังแตW 60 ปZข้ึนไป และสามารถพูด
และอWานภาษาอังกฤษไดV โดยสุWมกลุWมตัวอยWางไดV 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยเปYนแบบสอบถาม
แบบประมาณคWา 5 ระดับ ทําการวิเคราะหCขVอมูลดVวยสถิติคWาความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดVวยคWาที (t-test) และคWาเอฟ (F-test) 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรท่ีใชVศึกษาในคร้ังน้ีคือ นักทWองเท่ียวชาวตWางชาติวัยสูงอายุ ท่ีเดินทางมาทWองเท่ียวใน
อุทยานแหWงชาติหมูWเกาะชVาง จังหวัดตราด ท่ีมีอายุต้ังแตW 60 ปZข้ึนไป และสามารถพูดและอWาน
ภาษาอังกฤษไดV  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศชาย จํานวน 230 คน คิดเปYนรVอยละ 60.5 และเปYน
เพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปYนรVอยละ 39.5 มีภูมิลําเนาอยูWในทวีปอเมริกา รVอยละ 47.4 มี
สถานภาพสมรส จํานวน 235 คน คิดเปYนรVอยละ 61.8 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จํานวน 
191 คน คิดเปYนรVอยละ 50.3 และสWวนใหญWเปYนผูVเกษียณอายุ จํานวน 190 คน คิดเปYนรVอยละ 50.0 
 2. ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญW พํานักในประเทศไทย8-14 วัน จํานวน 117 คน คิดเปYนรVอย
ละ 30.8 โดยสWวนใหญWมากับแฟน/ครอบครัว จํานวน 173 คน คิดเปYนรVอยละ 45.5 และในดVานการ
จองหVองพักสWวนใหญWจะทําการจองลWวงหนVากWอนเขVาพัก จํานวน 230 คน คิดเปYนรVอยละ 60.5 
 3. การตัดสินใจเลือกใชVบริการท่ีพักของนักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ในภาพรวมอยูWใน
ระดับมาก พิจารณาจากคWาเฉลี่ยรวม 4.00 เม่ือพิจารณาในรายดVานพบวWา คWาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดVาน
ผลิตภัณฑC  (Product) รองลงมาไดVแกW  ดVานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ดVาน
กระบวนการ (Process)ดV าน บุ คลากร (People)ดV านราคา (Price)ดV านสW งเส ริมการตลาด 
(Promotion) และคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย (Place) ตามลําดับ 
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 4. นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคลประกอบดVวย เพศ ภูมิลําเนา 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ ตWางกัน มีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัด
ตราด ไมWแตกตWางกัน  
 5. นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมีบุคคลท่ีรWวมเดินทางตWางกัน มีการเลือกใชVบริการท่ี
พักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน ท้ังโดยรวมและรายดVานอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6. นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมีการจองหVองพักตWางกัน มีการเลือกใชVบริการท่ีพักใน
เกาะชVาง จังหวัดตราด ไมWตWางกันในโดยรวม สWวนรายดVานอยWางมีพบวWามีการเลือกใชVบริการท่ีพักใน
เกาะชVางแตกตWางกันในดVานราคา อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวWา นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติท่ีมีบุคคลท่ีรWวมเดินทางตWางกัน                   
มีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน ท้ังโดยรวมและรายดVานอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาเปYนเชWนน้ีเน่ืองจากเม่ือผูVบริโภคไดVรับขVอมูลตWาง ๆ เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑCท่ีสนใจแลVว ก็จะทําการประเมินวWา สินคVาย่ีหVอใดดีกวWากัน โดยจะคํานึงถึงประโยชนCท่ีคาดวWา
จะไดVรับและตอบสนองความพึงพอใจไดV ดังน้ัน ผลิตภัณฑCตVองสามารถช้ีใหVเห็นจุดเดWนท่ีชัดเจน ตรงใจ 
เพ่ือผูVบริโภคจะไดVนําไปใชVในการตัดสินใจซื้ออยWางไรก็ตาม การท่ีผูVบริโภคไมWเคยซื้อมากWอน ผูVบริโภค
จะใชVกระบวนการแกVปpญหา เปYนแนวทางในการตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากผูVบริโภคมองการซื้อสินคVาหรือ
บริการวWาเปYนการซื้อหนVาท่ีอันหน่ึงไปเพ่ือแกVปpญหาท่ีตนกําลังประสบอยูW ดังน้ันการตัดสินใจซื้อ
ลักษณะน้ียังครอบคลุมสินคVาท่ีเคยซื้อ แตWใชVแลVวไมWพอใจ ผูVบริโภคจะตVองใชVกระบวนการแกVปpญหามา
ประกอบการตัดสินใจอีกคร้ัง ซึ่งการซื้อสินคVาโดยหลักการแลVว จะตVองอาศัยเวลาในการตัดสินใจ โดย
มีทางเลือกมากกวWาในตัวสินคVาหรือบริการท่ีจะซื้อหรือสนใจ หรือการมีเวลามากพอในการสืบคVน
ขVอมูล หรือมีผลเสียหายหากมีการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ท้ังน้ีตลาดของกลุWมสูงอายุมีความตVองการและ
ลักษณะแตกตWางกันคือ กลุWมชWวงตVนมีแนวโนVมท่ีจะมีฐานะการเงินและสุขภาพท่ีดี มีความตVองการและ
มีความสามารถท่ีจะใชVจWายเงินเพ่ือการพักผWอน การทWองเท่ียวตWางๆการเดินทางทWองเท่ียวเพ่ือการ
พักผWอนหยWอนใจ อาจสามารถตอบสนองความตVองการและแรงจูงใจทางดVานกายภาพหรือสรีระ ความ
สนุกสนานร่ืนรมยC การไดVพบเห็นสิ่งใหมW ๆ ท่ีไมWซ้ําซากจําเจ ความต่ืนเตVน ความพึงพอใจ ชWวยใหVผWอน
คลายความเหน็ดเหน่ือย และความเครียดของภาวะรWางกาย และ จิตใจ ในขณะท่ีความตVองการความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ดVวยการรักษาและฟ��นฟู สุขภาพใหVแข็งแรงอยูWเสมอเพ่ีอหลีกเลี่ยงความ 
เจ็บป�วย การเดินทางทWองเท่ียวเพ่ือสุขภาพโดยมี จุดหมายปลายทางเพ่ือรับบริการจากสถานท่ีฟ��นฟู
ดูแลสุขภาพโดยตรง หรือพักผWอน ในสภาพแวดลVอมธรรมชาติ อาจสามารถตอบสนองไดVทางหน่ึงการ
แสดงออกถึงความรักความผูกพันธC ความเปYนเจVาของหรือมีสWวนรWวมในครอบครัว กลุWมเพ่ือน อาจทํา
ไดVดVวยการเดินทางทWองเท่ียวเพ่ือเย่ียมญาติมิตร ในขณะท่ีการเดินทางทWองเท่ียวเพ่ีอศาสนา ปฏิบัติ
ศาสนกิจ หรือรWวมพิธีกรรมทางศาสนาเปYนการแสดงความมีสWวนรWวมในสถาบันท่ีสังคมยึดถือ ความเช่ือ
และความศรัทธาในศาสนายังสามารถตอบสนองความตVองการดVานความปลอดภัยและความม่ันคงทาง
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ใจดVวย การเดินทางทWองเท่ียวเพ่ือการศึกษา ธุรกิจ รWวมประชุมสัมมนา ชมการแขWงขันกีฬาในการ
แขWงขันคร้ังสําคัญ การเดินทางไปตWางประเทศ หรือแหลWงทWองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ลVวนเปYนการเสริมสรVาง
เกียรติภูมิใหVกับตนเอง แสดงถึงฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลตWอความปรารถนาท่ีจะใหVผูVอ่ืน
ยอมรับและ ยกยWองเพ่ือพัฒนาไปสูWการบรรลุถึงความตVองการของตนเองอยWางแทVจริง นอกจากน้ี
นักทWองเท่ียวผูVสูงอายุชาวตWางชาติ ท่ีมีบุคคลท่ีรWวมเดินทางตWางกัน มีการเลือกใชVบริการท่ีพักในเกาะ
ชVาง จังหวัดตราด ตWางกัน ท้ังโดยรวมและรายดVานอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลVองกับแนวคิดของ ท่ีอธิบายวWา ยุพาพรรณ วรรณวาณิชยC (2554) สWวนประสมทางการตลาดวWา
เปYนสิ่งท่ีสําคัญอยWางย่ิงในกลยุทธCการตลาด ท่ีตVองกําหนดใหVเหมาะสม เพราะเปYนเอกลักษณCของแตWละ
ธุรกิจและผลิตภัณฑC สWวนประสมการตลาดด้ังเดิมถูกพัฒนาข้ึนมาสําหรับธุรกิจการผลิตสินคVาท่ีจับตVอง
ไดV แตWสําหรับผลิตภัณฑCบริการน้ันมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตWางจากสินคVา บริการไมWสามารถเก็บรักษาไวV
ไดV บริการไมWสามารถไดVรับสิทธิบัตร ผูVใหVบริการเปYนสWวนหน่ึงของบริการ ปpญหาการรักษาคุณภาพของ
การบริการ  เราไมWสามารถควบคุมคุณภาพของบริการเหมือนสินคVา สอดคลVองกับการศึกษาของ 
กัลยา สรVอยสิงหC (2560) ท่ีพบวWา ความคาดหวังตWอการบริการ มักจะเปYนตัวกําหนดการตัดสินใจใน
การซื้อบริการน้ันๆ ซึ่งจะจํามาซึ่งความพึงพอใจและการกลับไปใชVบริการซ้ํา อยWางไรก็ตาม ใน
การศึกษาคร้ังน้ียังพบวWาสWวนใหญWมีการจองท่ีพักลWวงหนVา ดังน้ันอาจจะหมายถึง นักทWองเท่ียวซึ่งเปYน
ผูVสูงอายุ อาจจะมีความคาดหวังและความตVองการในความสะดวกสบายเม่ือมาเยือน การเดินทางเขVา
ไปยังท่ีพักท่ียังมิไดVสัมผัสจึงเปYนสิ่งท่ีทVายทายตWอผูVประกอบการเปYนอยWางมาก การเพ่ิมจํานวนการจอง 
และการแสดงรายละเอียดรวมท้ังโปรโมช่ันตWางๆ ตVองมีการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหVสนองตWอ
การเป�ดรับขVอมูลขWาวสารท่ีทันสมัยในยุคปpจจัย และสอดคลVองกับจุดขายสําหรับกลุWมนักทWองเท่ียวใน
แตWละวัย 
 
ข*อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหVเห็นวWา นักทWองเท่ียวซึ่งเปYนกลุWมผูVสูงอายุ สWวนใหญWแลVวจะมี
ภูมิลําเนาอยูWทวีปอเมริกา ซึ่งสอดคลVองกับกฎหมายท่ีวWาดVวยผูVที่มีอายุ 65 ปZข้ึนไป ซึ่งเปYนอายุท่ีรัฐบาล
อเมริกาใหVสิทธิสําหรับบุคคลผูVน้ันท่ีจะไดVรับเงินชWวยเหลือคWาครองชีพเปYนประจํา ดังน้ันกลุWมคนเหลWาน้ี
จะมีรายไดVท่ีมาก มีสภาพคลWองทางการเงินสูง มีภาระนVอย ไมWมีความกังวลในการทํางาน ดังน้ันแลVว 
ผูVวิจัยจึงขอเสนอวWา ในการจูงใจใหVมีการตัดสินใจซื้อ ควรมีการจูงใจต้ังแตWการวางระบบการจองและ
การประชาสัมพันธCท่ีพัก สWวนหน่ึงคือการจัดโปรโมช่ันเพ่ือเปYนการจูงใจใหVเกิดการจองท่ีพักกWอน ซึ่ง
แสดงใหVเห็นถึงความสําเร็จในการประชาสัมพันธC อีกประการหน่ึงคือ การสรVางภาพลักษณCท่ีดี ควรมี
การวางแผนเก่ียวกับการประชาสัมพันธCเพ่ือสรVางภาพลักษณCท้ังในดVานแหลWงทWองเท่ียว และท่ีพัก 
แสดงออกใหVเห็นถึงความสะดวกสบายในการเขVาพัก เพ่ือใหVนักทWองเท่ียวสามารถตัดสินใจเลือกท่ีพักไดV
งWายมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC 2 ขVอ ดังน้ี (1) เพ่ือวิเคราะหCหาความสัมพันธCเชิงสาเหตุที่เก่ียวขVอง

ระหวWางคุณลักษณะผูVนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคVา ท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของ
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย และ (2) เพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอ
ความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย การวิจัยค้ังน้ีเปYนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ท่ีใชVท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัยเชิงปริมาณ เปYนผูVประกอบการหรือ
ผูVจัดการหรือตัวแทน สถานตรวจสภาพรถเอกชน จํานวน 335 คน ไดVมาจากการสุWมอยWางงWาย จากจํานวน
ประชากรท้ังสิ้น 2,034 ราย ท่ัวประเทศ และกลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัยเชิงคุณภาพคือผูVเช่ียวชาญหรือ
ผูVบริหารระดับสูงในสถานตรวจสภาพรถเอกชนตําแหนWงผูVประกอบการหรือผูVจัดการหรือตัวแทนจํานวน
ท้ังสิ้น 19 ราย เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยประกอบดVวยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณCแบบมีโครงสรVาง 
สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW ความถ่ี รVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะหCสมการเชิงโครงสรVาง ดVวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวWาความสัมพันธCเชิงสาเหตุของปpจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของ

สถานตรวจสภาพรถเอกชน ประกอบดVวย คุณลักษณะของผูVนํา มีอิทธิพลสูงสุด(β=0.536) รองลงมา

คือ การบริหารจัดการภายในองคCการ(β=0.381) และความพึงพอใจของลูกคVา (β=0.291) และรูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทยพบวWาโมเดล
ความสอดคลVองกลมกลืนกับขVอมูลเชิงประจักษCอยูWในเกณฑCดี ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
กลWาวคือคWา Chi-square = 31.812, df=21, chi-square/df =1.515, P-value=0.061, RMR=0.028, 
TLI=0.988, CFI=0.993, RMSEA=0.039, HOELTER (0.05) =344 ผWานเกณฑCมาตรฐานทุกคWา 

 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการในองคCการ, คุณลักษณะผูVนํา, ความพึงพอจของลูกคVา 
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Abstract 
The objectives of this study were twofold: (1) to analyze the causal 

relationship pertaining to leadership traits, managerial practices, and customers’ 
satisfaction which were conducive to the success of the private vehicle inspection in 
the case of Thailand; and (2) to determine the management model which would be 
favorable to the success of the private vehicle inspection. The study was mixed in 
nature – quantitative and qualitative research methods. With regard to the 
quantitative research method, the sample was comprised of entrepreneurs, 
managers, and representatives from  inspection centers totaling 335 persons. The 
sample was randomly selected from the total population of 2,034 persons. With 
respect to the qualitative research method, 19 topflight persons were purposively 
selected as the key informants or the sample of the study. The self – administered 
questionnaire was used as the study tool for the quantitative research, whereas the 
semi – structured interview guide was used as the data – collecting instrument for 
the qualitative research. The statistical techniques used for the data analysis 
consisted of descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard 
deviation) and the analysis of SEM with the help of statistical software.  

As a result of the data analysis, the following facts were found: the causal 
factors which had direct influence on the success of the private vehicle inspection 

included the following: leadership traits, (β = 0.53), the nature of management 
practices within the organization 

(β = 0.38), and customers’ satisfaction (β = 0.29). 
As for the management model (the structural model) conducive to the 

success of the private vehicle inspection in the case of Thailand, it was found that 
the goodness of fit of the structural model and the measurement model was highly 
acceptable. The goodness – of – fit statistics of the measurement model were as 
follows: Chi – Square with 21 degrees of Freedom = 31.812, Chi – Square / DF = 
1.515, P – value = 0.061, RMR = 0.028, TLI = 0.988, CFI = 0.993, RMSEA = 0.039, 
HOELTER (0.05) = 344 In sum, all criteria were met. 

 
Keywords :  Organization Management , Leadership, Satisfaction 
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บทนํา 
กรมการขนสWงทางบกไดVมีบทบาทสําคัญตWอการปรับปรุงและพัฒนาสถานตรวจสภาพรถ

เอกชนท้ังสWงเสริมใหVใชVเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ การตรวจสอบดVวยระบบออนไลนCและกลVอง CCTV 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม กํากับ การทํางาน ของสถานตรวจสภาพรถภายใตVการกํากับดูแล
โดยกรมการขนสWงทางบกและสํานักงานขนสWงจังหวัดทุกแหWงท่ัวประเทศ อีกท้ังกรมการขนสWงทางบก
ไดVพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการตรวจสภาพรถ การจัดอบรมควบคุมการตรวจสภาพรถและ
เจVาหนVาท่ีตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถอยWางตWอเน่ือง ทําใหVสถานตรวจสภาพรถเอกชนมีความ
นWาเช่ือถือไดVในคุณภาพการตรวจสภาพรถใชVแลVว อยWางไรก็ตาม การดําเนินการตWางๆ ภายใตV
ขVอกําหนดและนโยบายดังกลWาวจากกรมการขนสWงทางบกน้ี ทําใหVผูVประกอบการบางรายเกิดปpญหา
ภายใน อาทิ 1) การขาดสภาพคลWอง โดยมีสาเหตุมาจากการลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท้ังดVานเทคโนโลยีและ
การพัฒนาคน ในระยะแรก 2) ขาดความรูVในการดําเนินการใหVสอดคลVองกับมาตรฐาน 3) ขาด
ประสบการณC 4)ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ5)ขาดการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูVใชVบริการ สอดคลVองกับผลการศึกษาประสิทธิผลของมาตรฐานการการตรวจสภาพรถเอกชนของ รัก
ชนก  จันทรCทวีพร พบวWา บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณC กระบวนการตรวจสภาพรถ นโยบายดVาน
การตลาด และศีลธรรมของผูVประกอบการมีความสัมพันธCกับประสิทธิผลของมาตรการการตรวจสภาพ
รถเอกชน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ันควรใหVความสําคัญกับปpจจัยดVานบุคลากร 
เคร่ืองมืออุปกรณC กระบวนการตรวจสภาพรถ ศีลธรรมและนโยบายดVานการตลาด เพ่ือทําใหVการ
ตรวจสอบสภาพรถเปYนไปอยWางมีประสิทธิผล ท้ังในดVานการลดอุบัติเหตุและลดภาระการดําเนินงาน 
งบประมาณของราชการ (รักชนก  จันทรCทวีพร,2554) 
สถานตรวจสภาพรถเอกชน เปYนสถานประกอบการขนาดเล็ก มีเจVาของคนเดียวและมีผูVปฏิบัติงานไมW
เกิน 10 คน ทําใหVอํานาจหนVาท่ีการตัดสินใจสWวนใหญWเปYนของผูVประกอบการ ดังน้ันความสามารถของ
ผูVประกอบการ จึงเปYนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะนําองคCกรไปสูWความสําเร็จ ดVวยเหตุน้ีผูVวิจัยจึงมีความ
ตVองการท่ีจะหารูปแบบการบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จในการดําเนินการของสถานตรวจ
สภาพรถเอกชนในประเทศไทย โดยใชVทฤษฎีการบริหารจัดการ ท่ีเก่ียวขVองกับคุณลักษณะของผูVนํา 
การบริหารจัดการองคCการภายใน ความสําเร็จในการบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของ
ผูVรับบริการ โดยมีการกําหนดปpญหาการวิจัยในเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จ
ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)ในประเทศไทย ดังน้ี 1) ความสัมพันธCเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ
ผูVนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคVา ท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในประเทศไทย มีลักษณะเปYนเชWนไร และ 2) รูปแบบการบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จ
ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทยเปYนแบบใด  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะหCหาความสัมพันธCเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขVองระหวWางคุณลักษณะผูVนํา และการ
บริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย 
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 2. เพ่ือกําหนดรูปแบบความสามารถทางการแขWงขันของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 
ในประเทศไทย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 
 Spalek, Seweryn (2014) ไดVใหVนิยามของคําวWา ความสําเร็จ คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการใชV
วิธีการในการจัดการกับคน และโครงสรVางองคCการในบริบทตWางๆ เพ่ือไปใหVถึงเป�าหมายสอดคลVองกับ
การศึกษาของ Prabhakar, G. P. (2008) กลWาวถึงความสําเร็จ วWาเปYน ความใกลVเคียงกันระหวWาง
ผลลัพธCของงานและวัตถุประสงคCที่ต้ังไวVลWวงหนVา  

ในขณะท่ี Rockart (1979) กลWาววWา องคCประกอบของความสําเร็จมาจากผูVบริหารเปYนปpจจัย
สําคัญท่ีสุดท่ีจะนําพาองคCการไปสูWเป�าหมายท่ีวางไวV ดังน้ันจึงทําใหVผูV วิจัยไดVศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขVองกับความสําเร็จในการบริหารจัดการ 

ในดVานหน่ึง Rowe, Mason and Dickel (1982) ปpจจัยสําคัญในการสรVางความสําเร็จในการ
บริหารจัดการคือ การท่ีองคCการสามารถระดมและใชVทรัพยากรไดVอยWางมีประสิทธิภาพ โดยปราศจาก
ขVอขัดแยVงทางสิ่งแวดลVอม ขVอจํากัดทางกฎหมายและการเมือง เพ่ือเอ้ือตWอการไดVรับการสนับสนุนจาก
หนWวยงานรัฐ 
 Verma (1996) กลWาววWา การสื่อสารการทํางานเปYนทีมและการเปYนผูVนําองคCการ เปYนองคCประกอบ
สําคัญของความสําเร็จในการบริหารจัดการ โดยกําหนดโครงสรVางองคCการ การกําหนดวิสัยทัศนCรWวมกัน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยCไดVอยWางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคCที่กําหนดไวV 
 สWวน Cleland (1986) ช้ีใหVเห็นวWา ความสําเร็จในการบริหารจัดการมีความหมายเฉพาะเม่ือ
พิจารณาจากจุดไดVเปรียบสองระดับคือ การบรรลุวัตถุประสงคCทางเทคนิค และ ผลงานท่ีบรรลุภารกิจ
เชิงกลยุทธCขององคCการ 
 Freeman และ Beale (1992) กลWาวถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการ คือ การประมาณ
คWาเปYนตัวเงินของงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยC ในแงWของความพึงพอใจของ
พนักงาน ท่ีสามารถวัดไดVจากมูลคWาทางการตลาดของกิจการ ซึ่งมาจากประสิทธิภาพทางเทคนิค 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผลกระทบดVานการบริหารจัดการ (คุณภาพการใหVบริการ) โอกาสการ
เติมโตในหนVาท่ีการงาน ความสามารถทางการผลิต และประสิทธิภาพทางธุรกิจ  
 ความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ันอาจไดVรับการประเมินจากกลุWมผูVมีสWวนไดVสWวนเสียท่ี
แตกตWางกัน อาทิ ผูVถือหุVน ผูVจัดการ ลูกคVา พนักงาน และอ่ืนๆ ดังน้ันเกณฑCการวัดความสําเร็จในการ
บริหารจัดการตVองสะทVอนถึงมุมมองท่ีแตกตWางกัน (Stuckenbruck, 1986) 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 

ประโยชนCตWอแวดวงวิชาการ 
1. สามารถทราบความสัมพันธCเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขVองระหวWางคุณลักษณะผูVนํา และการบริหาร

จัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย 
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2. ไดVรูปแบบการบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน
ประเทศไทย 
 ประโยชนCตWอธุรกิจและผูVประกอบการ 

3. ไดVทราบถึงปpจจัยหลักท่ีนําไปสูWความสําเร็จในการบริหารจัดการเพ่ือใหVองคCการประสบ
ความสําเร็จ 

4. ไดVทราบถึงองคCประกอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในของการมีคุณลักษณะผูV นําท่ีประสบ
ความสําเร็จ  
 ประโยชนCตWอภาครัฐ 

5. ทําใหVภาครัฐสามารถสWงเสริมกิจกรรมท่ีทําใหVสถานตรวจสภาพรถเอกชนประสบกับ
ความสําเร็จไดVถูกทิศทาง 
 
ผลการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 ทําการศึกษาคVนควVาขVอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความวิชาการ 
ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองท้ังในและตWางประเทศ จัดทําขVอสรุปขVอมูลท่ีไดVจากการศึกษาเปYนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและออกแบบการวิจัย นําเสนออาจารยCที่ปรึกษา เพ่ือนําเสนอโครงรWางเคVาโครงวิจัย 
และขออนุมัติสอบหัวขVอดุษฎีนิพนธC จากน้ันผูVวิจัยดําเนินการปรับแกVไขตามการพิจารณาหัวขVอดุษฎี
นิพนธCที่คณะกรรมการใหVขVอเสนอแนะ 

ข้ันตอนท่ี 2 ทําการศึกษาคVนควVาขVอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร ท่ีเก่ียวขVองกับคุณลักษณะ
ผูVนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคVา ท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในประเทศไทย ผูVวิจัยนําขVอสรุปท่ีไดVจากการวิเคราะหCเน้ือหา (Content analysis) เก่ียวกับ
ความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย นําตัวแปรท่ีไดVไปสรVางแบบสอบถามท่ีใชV
เปYนเคร่ืองมือในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 3 นําเคร่ืองมือการวิจัยท่ีจัดทําข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามใหVผูVเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 
พิจารณาและนําผลท่ีไดVมาหาคWาดัชนีความสอดคลVองท่ีเรียกวWา IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาจากคWา IOC ท่ีมากกวWา 0.5 ข้ึนไป จากน้ันนําเคร่ืองมือท่ีผWานการทดสอบ 
IOC แลVว ไปทดลองใชV (Try out) กับกลุWมตัวอยWางท่ีไมWใชWกลุWมตัวอยWางเดียวกับการวิจัย จํานวนผูVใหV
ขVอมูล 50 คน รวบรวมขVอมูลและวิเคราะหCคWาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดVวยการ

คํานวณคWาสัมประสิทธ์ิแอลฟ�า(�-coefficient) ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach) (Cronbach 
1970 : 161) และปรับปรุงแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 4 นําเคร่ืองมือการวิจัยท่ีเปYนแบบสอบถามฉบับสมบูรณCไปเก็บขVอมูลกับกลุWม
ตัวอยWางไดVแกWเจVาของกิจการ/ผูVจัดการ/ตัวแทน ท่ีปฏิบัติหนVาท่ีโดยตรงในสถานตรวจสภาพรถเอกชนท่ี
รับใบอนุญาตจากกรมการขนสWงทางบกใหVตรวจสภาพท้ังรถยนตCและรถจักรยานยนตC (1 คน ตWอ 1 
กิจการ) จํานวน 335 คน จากประชากรท้ังสิ้น 2,034 ราย (กรมการขนสWงทางบก, 2561 
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www.dtc.co.th) โดยการคํานวณจาก การยอมรับความผิดพลาดจากการสุWมตัวอยWางท่ีรVอยละ 0.05 
ดVวยสูตร Yamane, 1973 

ข้ันตอนท่ี 5 รวบรวมขVอมูลและวิเคราะหCขVอมูลจากแบบสอบถามโดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหCองคCประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis: CFA) เพ่ือยืนยันองคCประกอบ
ของตัวแปรแฝงอันประกอบดVวย คุณลักษณะผูVนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคVา ท่ี
สWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย ในข้ันตอนน้ีจะทําใหVไดV
องคCประกอบท่ีมีความนWาเช่ือถือและเหมาะสมสําหรับการนําไปวิเคราะหCสมาการเชิงโครงสรVาง
(Structure Equation of Modeling: SEM) ในข้ันตWอไป 

ข้ันตอนท่ี 6 ใชVโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหCสมการเชิงโครงสรVาง เพ่ือทําการ
ทดสอบสมมติฐาน และหารูปแบบการบริหารจัดการท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในประเทศไทย 

ข้ันตอนท่ี 7 การสัมภาษณCแบบเชิงลึก (in-depth interview) จากเจVาของกิจการ/ผูVจัดการ/
ตัวแทนของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จํานวน 19 ราย ท่ีดําเนินการมา ต้ังแตW 10 ปZข้ึนไป โดยมีผล
การประเมินจากกรมการขนสWงทางบกในระดับดีเย่ียมติดตWอกันอยWางนVอย 3 ปZ และไมWเคยมี
ขVอบกพรWองในการใหVบริการ ตามจํานวนกลุWมจังหวัด 18 กลุWมท่ีกระจายท่ัวประเทศ และ นอกกลุWม 
กรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนท่ี 8 นําเสนอผลการวิจัย ผูVวิจัยสรุปขVอคVนพบท่ีไดVจากการวิจัย จัดทํารWางรายงาน
ผลการวิจัยนําเสนอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธC ตรวจสอบความถูกตVอง ปรับปรุงแกVไขตาม
ขVอเสนอแนะ และจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณCตWอไป 

เพ่ือใหVกาวิจัยดําเนินไปตามวัตถุประสงคCของการวิจัย ผูVวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตWางๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดVวยประชากรและกลุWมตัวอยWาง เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขVอมูล และสถิติการวิจัยและการวิเคราะหCขVอมูล 
 
อภิปรายผล 
 ผูVวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท้ัง 6 ขVอ ดังน้ี 
 H1: คุณลักษณะผูVนําของผูVบริหารมีอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของ ตรอ. ในประเทศไทย 
 H2: การบริหารจัดการองคCการมีอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของ ตรอ. ในประเทศไทย 
 H3: ความพึงพอใจของลูกคVามีอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของ ตรอ. ในประเทศไทย 
 H4: คุณลักษณะผูVนําของผูVบริหารมีอิทธิพลทางตรงตWอการบริหารจัดการองคCการ  
 H5: คุณลักษณะผูVนําของผูVบริหารมีอิทธิพลทางตรงตWอความพึงพอใจของลูกคVา 
 H6: การบริหารจัดการองคCการมีอิทธิพลทางตรงตWอความพึงพอใจของลูกคVา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวWา ยอมรับสมมติฐานท้ัง 6 ขVอ โดย สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังรายละเอียดตWอไปน้ี 
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 1. ตัวแปรคุณลักษณะความเปYนผูVนํา สWงอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน นอกจากน้ียังสWงอิทธิพลทางอVอมผWานตัวแปรการบริหารจัดการองคCการ และตัวแปรความ
พึงพอใจของลูกคVา ดังน้ัน สามารถกลWาวไดVวWา ยอมรับ H1 
 ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลVองกับการศึกษาของ Osland and Mendenhall (2017), วิเชียร 
วิทยอุดม (2550), Erenrich and Wergin (2017) , Andrew(1998), (Jame and Jame, 1974), 
Bass (1981), Hersey and Blanchard (1993) , Kouzes and Posner (1989), Yulk (1988) , 
Dubrin (1998) , Robbins (2001) , จุฬาลักษณC ณีรัตนพันธุC (2540) กลWาววWา ผูVนํา หมายถึงบุคลท่ีมี
ความสามารถในการท่ีจะทําใหVองคCการดําเนินไปอยWางกVาวหนVาและบรรลุเป�าหมาย สามารถกลWาวไดV
วWา คุณลักษณะของผูVบริหารท่ีดีจะเปYนองคCประกอบสําคัญตWอการสรVางความสําเร็จลุลWวงของงานตWางๆ 
ความรูVความสามารถ และทักษะของผูVบริหารตWอการสรVางภาวะผูVนําท่ีดีน้ันเปYนสิ่งสําคัญและจําเปYน
สําหรับผูVบริหารทุกคน 
 จากผลการวิเคราะหCความสัมพันธCเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขVองระหวWางคุณลักษณะผูVนํา การบริหาร
จัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคVา ท่ีสWงผลตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน
ประเทศไทย น้ัน พบวWา คุณลักษณะของผูVนํา ท่ีประกอบดVวย ผูVนําวิสัยทัศนC ผูVนําจริยธรรม ผูVนําสรVาง
แรงบันดาลใจ และ ผูVนําทางดVานเทคโนโลยี น้ัน มีบทบาทสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการ
องคCการ และ ความพึงพอใจของลูกคVา ตามลําดับ ในการผลักดันใหVสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน อีกท้ังคุณลักษณะผูVนํายังมีสWวนสWงเสริมใหVการบริหารจัดการ
องคCการเปYนไปในทิศทางท่ีถูกตVอง และนําไปสูWการเพ่ิมความพึงพอใจแกWลูกคVา หรือ ผูVมารับบริการไดV 
โดยสอดคลVองกับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 และ สมมติฐานท่ี 5 ดังน้ี 
 2. ตัวแปรคุณลักษณะความเปYนผูVนํา สWงอิทธิพลทางตรงตWอตัวแปรการบริหารจัดการองคCการ 
ดังน้ันสามารถกลWาวไดVวWา ยอมรับ H4 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณไดVพบวWาตัวแปรคุณลักษณะความเปYนผูVนํา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตWอการบริหารจัดการองคCการ โดยมีคWาอิทธิพลเทWากับยังสอดคลVองกับ 0.301 ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 ซึ่ งสอดคลVองกับการศึกษาของ Lopez , Roquel (2014) ไดV ทํ าการศึกษาเร่ือง
ความสัมพันธCระหวWางภาวะผูVนํา และ การบริหารจัดการ พบวWาจากการหาความสัมพันธCระหวWางผูVนํา 
และการบริหารจัดการน้ันพบวWา ผูVบริหารมีบทบาทสําคัญตWอการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใชV
เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ 
 3. ตัวแปรคุณลักษณะความเปYนผูVนํา สWงอิทธิพลทางตรงตWอตัวตัวแปรความพึงพอใจของลูกคVา 
ดังน้ันสามารถกลWาวไดVวWา ยอมรับ H5 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณไดVพบวWาตัวแปรคุณลักษณะความเปYนผูVนํามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตWอความพึงพอใจของลูกคVา โดยมีคWาอิทธิพลเทWากับ 0.422 กลWาวคือ ผูVนํามีบทบาทสําคัญอยWางย่ิงตWอ
การเพ่ิมความพึงพอใจผูVมาใชVบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งสอดคลVองกับผลการศึกษาของ Fei 
Tsong, Hi. and Chee Seng, Le. (2016) ทําการวิจัยเร่ืองการใชVความพึงพอใจของลูกคVาผWานทฤษฎี
ภาวะผูVนํา โดยมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาประสบการณCท่ีดีของลูกคVาโดยวัดจากความพึงพอใจ อีกท้ัง
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เพ่ือตVองการหาผลกระทบของภาวะผูVนําตWอระดับความพึงพอใจของลูกคVา และตVองการสรVาง
ความสัมพันธCระหวWางความพึงพอใจกับภาวะผูVนํา ผลการศึกษาพบวWา ผูVนําหรือผูVบริหารจะเปYน
ศูนยCกลางในการกําหนดเป�าหมายองคCการใหVเช่ือมโยงกับความพึงพอใจของลูกคVา โดยคํานึงวWาตัวเอง
และทีมงานมุWงเนVนเก่ียวกับการมอบคุณคWาการใหVบริการแกWลูกคVาในแบบท่ีเราสามารถปฏิบัติไดVอยWาง
เต็มใจ เป�าหมายคือตVองการใหVพนักงานท่ีเขาใหVบริการลูกคVากําหนดวัตถุประสงคCตWอการใหVบริการแกW
ลูกคVาทุกคร้ังเม่ือไดVทํางานรWวมกันกับลูกคVา 
 4. ตัวแปรการบริหารจัดการ สWงอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน นอกจากน้ียังสWงอิทธิพลทางอVอมผWานตัวแปรความพึงพอใจของลูกคVา ดังน้ัน สามารถกลWาวไดV
วWา ยอมรับ H2 
 สอดคลVองกับผลการศึกษา ของ McKensey (1978) , Follet  Metcalf and Urwick, 
(1 942 ), Waterman JR (1 980 ), Barnard (1 948 ), Urwick (1 983 ) อV า ง ถึ ง ใน  Brech, E., 
Thomson, A., & Wilson, J. F. (2010), Drucker, P. F.(2006) กลWาววWา การบริหารจัดการองคCการ 
หมายถึง กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมท่ีกลุWมบุคคลในองคCการรWวมกันทํางานเพ่ือใหVบรรลุ
วัตถุประสงคCแนวทางทางท่ีกําหนดไวV  
 จากผลการศึกษาของผูVวิจัยพบวWา การบริหารจัดการองคCการ ประกอบดVวย โครงสรVาง
องคCการท่ีชัดเจน มีความสําคัญมากท่ีสุดเปYนอันดับแรก และ การสรVางภาพลักษณCองคCการ เปYนสWวน
สําคัญรองลงมาในการเปYนสWวนสําคัญตWอการสรVางความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน โดยตรง เชWนเดียวกันกับ ความพึงพอใจของลูกคVา ในดVาน 1)ความเห็นอกเห็นใจลูกคVา 
ประกอบดVวย การรับฟpงปpญหา ขVอรVองเรียน ขVอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูWการปรับปรุงแกVไขใหVสอดคลVอง
ตามความตVองการของลูกคVาอยWางตWอเน่ือง และ การใหVความสําคัญกับลูกคVาทุกคนอยWางเทWาเทียมกัน 
2) ความเปYนรูปธรรมในการใหVบริการ ท่ีจําแนกเปYนมีความสะดวกในการเดินทางมาใชVบริการ มีท่ีจอด
รถอยWางเพียงพอ มีสถานท่ีท่ีสวยงามเปYนระเบียบเรียบรVอย เคร่ืองมือ อุปกรณCทันสมัย และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน และ 3)การตอบสนองตWอลูกคVา ท่ีจําแนกเปYน ความรวดเร็วในการ
ใหVบริการจากการท่ีมีพนักงานอยWางเพียงพอ พนักงานมีความกระตือรือรVนในการใหVบริการ ท้ังในชWวง
เวลาปกติ และเวลาเรWงดWวน ทําใหVลูกคVาไดVรับความรวดเร็วและสะดวกในการรับบริการ ซึ่งเปYนไปตาม
ผลการศึกษาของ Hanafizadeh, P., & Ravasan, A. Z. (1982) 
 ในขณะท่ีนักวิจัยไทย ขวัญใจ สุดรัก (2553)  ทําการศึกษาเร่ือง ปpจจัยการบริหารท่ีสWงผลตWอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยCเลี้ยงดูเด็กกWอนวัยเรียนเอกชน ผลการศึกษาพบวWา 
ความสัมพันธCระหวWางปpจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนยCเลี้ยงดู
เด็กกWอนวัยเรียนเอกชน โดยภาพรวม มีความสัมพันธCกันระดับสูงทางบวก อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เปYนไปตามผลการทดสอบเชิงปริมาณของผูVวิจัยท่ีคVนพบอิทธิพลทางบวกของการบริหาร
จัดการองคCการมีคWา 0.381 ตWอ ความสําเร็จในการจัดการสถานตรวจสภาพรถเอกชน กลWาวคือ หาก
องคCการหรือหนWวยงานมีการบริหารจัดการท่ีดี ยWอมสWงผลใหVเกิดความสําเร็จในการจัดการสถานตรวจ
สภาพรถเอกชนน่ันเอง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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 5. ตัวแปรความพึงพอใจของลูกคVา สWงอิทธิพลทางตรงตWอความสําเร็จของสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน นอกจากน้ียังสWงอิทธิพลทางอVอมผWานตัวแปรการบริหารจัดการองคCการ ดังน้ัน สามารถ
กลWาวไดVวWา ยอมรับ H3 
 ซึ่งสอดคลVองกับผลการศึกษาของ Parasuraman, Zaithamal & Berry (1994) ท่ีกลWาววWา 
ความพึงพอใจของลูกคVา หมายถึง ความรูVสึกหรือทัศนคติท่ีลูกคVามีเม่ือเขVารับบริการ อีกท้ังยัง
สอดคลVองกับการศึกษาของ Sang Long Ch., Khalafinezhad R. (2012) และ Niemi, Bi. (2010) 
กลWาวไดVวWา ความพึงพอใจของลูกคVาและความจงรักภักดีของลูกคVาน้ีเปYนปpจจัยหลักในการสรVาง
ความสําเร็จใหVแกWองคCการ กลWาวคือ ความพึงพอใจของลูกคVาสWงผลทําใหVทุกองคCการไมWเสียคWาใชVจWายใน
การโฆษณา แตWไดVพบวWาการสรVางความพึงพอใจแกWลูกคVาเพียงอยWางเดียวกลับไมWเพียงพอแลVวในการ
สรVางความแขWงขันทางธุรกิจในปpจจุบัน 
 6. ตัวแปรการบริหารจัดการองคCการสWงอิทธิพลทางตรงตWอความพึงพอใจของลูกคVา ดังน้ัน 
สามารถกลWาวไดVวWา ยอมรับ H6 
 การบริหารจัดการองคCการท่ีดียWอมสWงผลใหVลูกคVาไดVรับการบริการท่ีมีคุณภาพสอดคลVองกับ
ความคาดหวัง หรือ เกินความคาดหวังไดV จึงนํามาสWงความสัมพันธCระหวWางตัวแปรการบริหารจัดการ
องคCการและการใหVบริการลูกคVา โดยการใหVบริการลูกคVาไดVรับอิทธิพลจากการบริหารจัดการองคCการ
น่ันเอง โดยผลการวิเคราะหCเชิงปริมาณพบวWา การบริหารจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตWอความพึง
พอใจของลูกคWา โดยคWาอิทธิพลเทWากับ 0.434 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กลWาวไดVวWาหากมี
โครงสรVางองคCการท่ีดี มีกลยุธCองคCการท่ีสอดคลVองกับสถานการณCและการจัดการความตVองการของ
ลูกคVาแลVวยWอมสWงผลตWอความพึงพอใจของลูกคVาท้ังดVาน คุณภาพการใหVบริการ และความประทับใจ
จากผูVใหVบริการ สอดคลVองกับผลการสัมภาษณCเชิงลึก พบวWา การบริหารจัดการองคCการโดยผูVนํา
คุณลักษณะ ยWอมสWงผลดีแกW ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผลผลิตท่ีไดV และสรVางความประทับใจแกW
ลูกคVา นํามาสูWความสําเร็จในการบริหารสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
 
ข*อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ไดVทําการสรVาง รูปแบบการสรVางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบดVวย 3 ปpจจัยหลัก กลWาวคือ คุณลักษณะผูVนํา การบริหารจัดการ ความพึง
พอใจของลูกคVา ท่ีชWวยในการเสริมสรVางใหVเกิดรูปแบบความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน
ประเทศไทย ดังน้ัน หากตVองการพัฒนาใหVเกิดความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศ
ไทย ควรพิจารณาจากคWาอิทธิพลทางตรงเชิงบวกของท้ัง 3 ปpจจัย ท้ังน้ี ปpจจัยท่ีมีคWาอิธิพลทางตรงเชิง
บวก ตWอรูปแบบการสรVางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย มากท่ีสุดคือ 
คุณลักษณะของผูVนํา ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก เทWากับ 0.536 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ตWอ รูปแบบ
การสรVางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย กลWาวคือ หาก พัฒนาศักยภาพ 
และ คุณลักษณะของผูVนําใหVประกอบดVวย การเปYนผูVนําท่ีมีวิจัยทัศนC เปYนผูVนําท่ีมีจริยธรรม สามารถ
สรVางแรงบันดาลใจแกWทุกคนในองคCการ และ เปYนผูVนําทางดVานเทคโนโลยี ยWอมสามารถสรVางใหVเกิด
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รูปแบบความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถไดVมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการ ท่ีมีคWา
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก ตWอการสรVางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ เทWากับ 0.381 ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01  โดยการบริหารจัดการท่ีดีตVองมีโครงสรVางองคCการท่ีเหมาะสม และมีภาพลักษณCที่ดีใน
สายตาของพนักงานและลูกคVา สําหรับความพึงพอใจของลูกคVาน้ัน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตWอ 
ความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนเชWนกัน โดยขนาดอิทธิพลเทWากับ 0.291 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.01 ท้ังน้ี ความพึงพอใจของลูกคVาประกอบดVวย รูปธรรมการบริการ การตอบสนองความตVองการ
ของลูกคVา และ ความเห็นอกเห็นใจลูกคVา  ท้ังหมดน้ี สามารถกําหนดเปYนขVอเสนอแนะสําหรับผูVท่ี
เก่ียวขVองดังน้ี 
 1. รัฐบาล ควรมีการสนับสนุน งบประมาณมาชWวยผลักดันใหVเกิดการพัฒนาศักยภาพของผูVนํา
ในสถานตรวจสภาพรถเอกชน ท้ังดVานการบริหารจัดการ และ ความรูVระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยWางตWอเน่ือง และมีการติดตามผลท่ีไดVอยWางใกลVชิด โดยจัดทําแผนระยะยาว 5 ปZ ในการพัฒนา
ศักยภาพผูVนําของสถานตรวจสภาพรถใหVมีคุณสมบัติ ดังน้ี เปYนผูVนําวิสัยทัศนC เปYนผูVนําจริยธรรม เปYน
ผูVนําสรVางแรงบันดาลใจ และ เปYนผูVนําทางดVานเทคโนโลยี เปYนตVน 
 2. จากผลการสัมภาษณCเชิงลึก ผูVใหVสัมภาษณCตVองการใหVรัฐบาลชWวยสนับสนุนและจัดหาแหลWง
เงินทุนตVนทุนตํ่า ดังน้ันรัฐความสนับสนุนและสWงเสริมใหVสถานบันการเงินปลWอยเงินกูVในอัตราดอกเบ้ีย
ตํ่าแกWผูVประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน เน่ืองจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนตVองมีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณCใหVทันสมัยอยูWตลอดเวลา ดังน้ันตVองมีคWาใชVจWายในการปรับเปลี่ยน และติดต้ัง 
รวมถึง คWาบํารุงรักษาระบบใหVสามารถใชVงานไดV และสอดคลVองตามมาตรฐานของกรมการขนสWง 
ทางบก 
 3. ผูVประกอบการ ควรสนับสนุนสWงเสริมใหVพนักงานมีสWวนรWวมในการบริหารและตัดสินใจใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขVองกับการปฏิบัติงานในสถานตรวจสภาพรถเอกชน เชWน การจัดกิจกรรมขVอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงและเพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้น  
 4. ผูVประกอบการ ควรแสดงถึงความมุWงม่ันและต้ังใจในการพาองคCการไปสูWเป�าหมายรWวมกัน
กับพนักงานทุกคน และเม่ือบรรลุเป�าหมายแลVวควรมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จรWวมกัน ยWอมนํามาสูW
ความภาคภูมิใจแกWทุกคนในองคCการ 
 5. ผูVประกอบการควรสWงเสริมดVานการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความกVาวหนVาทางวิชาชีพ
อยWางตWอเน่ืองแกWพนักงานทุกคน เชWน การเป�ดโอกาสใหVเรียนรูVในฝ�ายงานอ่ืนๆ และเป�ดโอกาสใหV
สามารถหาความรูVเพ่ิมเติมจากภายนอกสถานประกอบการ เพ่ือนํามาประกอบการทํางานและพัฒนา
งานในอนาคต 
 6. ผูVประกอบการควรผลักดันใหVสถานตรวจสภาพรถเอกชนของตนเองเขVาสูWการประกวดชิง
รางวัล เชWน ตรอ.ดีเดWนประจําปZ หรือ ตรอ.ท่ีถูกใจลูกคVามากท่ีสุดแหWงปZ ตามการจัดการของกรมการ
ขนสWงทางบก เพ่ือเปYนการเพ่ิมประสบการณCแกWทุกคนในองคCการและการสรVางภาพลักษณCท่ีดีแกW
องคCการ 
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 7. ผูVประกอบการควรจะสรVางวัฒนธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน เชWน การปฏิบัติตามมาตรฐาน
อยWางเครWงครัด เพ่ือนําไปสูWความปลอดภัยของผูVรับบริการ 
 8. ผูVรับบริการ เปYนผูVสะทVอนการใหVบริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนไดVเปYนอยWางดี 
ดังน้ัน เม่ือผูVรับบริการพบเร่ืองผิดปกติ ควรรีบแจVงกรมการขนสWงทางบกใหVทราบ เพ่ือจะไดVเขVามา
ตรวจสอบและชWวยใหVคําแนะนําแกWสถานประกอบการ อันนําไปสูWการพัฒนาคุณภาพการใหVบริการใหV
สอดคลVองตามมาตรฐานกรมการขนสWงทางบกตWอไป  
 9. หนWวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีบริษทใกลVเคียงกับ สถานตรวจสภาพรถเอกชน เม่ือทWานไดVศึกษาผล
การวิเคราะหCขVอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลVว ทWานสามารถสรVาง รูปแบบความสําเร็จของ
สถานประกอบการของทWาน โดย ทWานควรนําองคCประกอบท่ีสําคัญของแตWละตัวแปร มาประยุกตCและ
ปรับใชVใหVสอดคลVองกับสถานการณC หรือบริบทขององคCการของทWาน 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเร่ือง ความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมี
วัตถุประสงคCเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 2)เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและ3)เพ่ือนํา
ผลท่ีไดVจากการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ประชากรและกลุWมตัวอยWาง ท่ีใชVในการวิจัย ไดVแกW บุคลากรความผูกพันตWอองคCกรของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี83 คนเคร่ืองมือท่ีใชV ไดVแกWแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคWา
แบบตอบสนองคูW การวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWาความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย และสWวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวWา บุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความผูกพันตWอองคCกร  โดยเม่ือ
พิจารณาเปYนรายดVานพบวWา บุคลากรมีความผูกพันตWอองคCกรดVานดVานการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ 
ดVานจิตใจ และดVานความม่ันคง 

 
คําสําคัญ: ความผูกพัน, องคCกร 
 

Abstract 
This research subject Organizational commitment of personnel Bangkok 

Thonburi University, the objective is to study 1) to study the level of commitment to 
the organization of personnel Bangkok Thonburi University 2) to study factors 
affecting personnel engagement Bangkok Thonburi University and 3) to use the 
results of the study to improve the management of Bangkok Thonburi University 

Population and sample the research instruments were personnel, organization 
commitment of personnel. Bangkok University Thonburi83 people. Tools used are 
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questionnaires with a double response. Data analysis includes frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 

The result of the research shows that the personnel of Bangkok Thonburi 
University are committed to the organization. When considered in each aspect found 
that Personnel have a commitment to the organization in terms of operations, 
followed by mental and security. 

 
Keywords:Attachment,Organization 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปRญหาท่ีทําการวิจัย 

การท่ีองคCกรตWาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จะสามารถดําเนินการไปไดV
จําเปYนตVองอาศัยทรัพยากรมนุษยCในการขับเคลื่อน และทรัพยากรมนุษยCเปYนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยWาง
ย่ิงตWอองคCกร เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยCเปYนองคCประกอบสําคัญในการผลักดันใหVองคCการดําเนิน
กิจการไดVอยWางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย โดยเฉพาะอยWางย่ิงในปpจจุบัน
องคCการจะตVองเผชิญกับการแขWงขันและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูWตลอดเวลา การบริหารทรัพยากร
มนุษยCเปYนหนVาท่ีสําคัญขององคCการจะตVองมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาใหVองคCการมีความไดVเปรียบเชิง
การแขWงขันมากข้ึน องคCกรจําเปYนตVองสรVางแรงจูงใจใหVเกิดข้ึนกับบุคลากรเพ่ือใหVบุคลากรอุทิศตนใน
การทํางานและจงรักภักดีตWอองคCการ หากไมWมีสิ่งท่ีพนักงานคาดหวังในงานปpจจุบัน บุคลากรจะเร่ิม
มองหางานใหมW ๆ ดVวยเหตุน้ีการสรVางความรูVสึกผูกพันตWอองคCกรของบุคลากรจึงเปYนสิ่งท่ีมีความสําคัญ
มาก การรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหVอยูWกับองคCการไดVยาวนานเปYนกลยุทธCท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
แกVปpญหาการขาดแคลนบุคลากร เพราะการท่ีองคCการสูญเสียบุคลากรไปเทWากับวWาไดVสูญเสีย
ประสบการณCในสWวนน้ันไป และขณะเดียวกันองคCกรตVองมีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือสรรหา ฝvกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเขVามาทดแทน ทําใหVองคCกรตVองสูญเสียเวลาและผลประโยชนCอีกดVวย 

ความผูกพันของพนักงานเปYนความรูVสึกโดยรวมท่ีมีตWองานและองคCกร โดยท่ีความผูกพันน้ัน
เปYนผลท่ีเกิดจากความพึงพอใจกWอน แลVวจะจะเช่ือมโยงมาสูWความผูกพันเปYนทัศนคติท่ีมีเสถียรภาพ
มาก โดยกWอเกิดและพัฒนาไปอยWางชVาๆ ตามเวลาท่ีผWานไป ซึ่งไดVกWอใหVเกิดความสัมพันธCท่ีมากข้ึน 
เร่ือย ๆ ระหวWางบุคคลกับองคCกร (Porter & Steers)อVางในบทความ นิดาขวัญ รWมเมือง ดังน้ันสิ่งท่ี
องคCกรตVองตระหนักหรือสรVางอยูWเสมอ คือ องคCกรจะสรVางแรงจูงใจ และสWงเสริมใหVบุคลากรเกิดความ
ผูกพันตWอองคCกรไดVอยWางไร  ท่ีจะเอ้ือใหVพนักงานสามารถปฏิบัติงานอยWางทุWมเทเต็มความสามารถท่ีมี
อยูWเพ่ือใหVบรรลุตามวัตถุประสงคC บุคคลากรในองคCกรตVองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรงตWอการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
ขณะเดียวกันก็พรVอมท่ีจะธํารงรักษาไวVซึ่งพนักงานท่ีมีความรูV ความสามารถ พนักงานท่ีมีความผูกพัน
น้ันจะชWวยเพ่ิมและรักษาลูกคVาท่ีสรVางกําไรใหVแกWองคCกรไดV  
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 ผูVวิจัยไดVเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมีตWอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือนําผลท่ีไดVมาปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือสรVางระดับ
ความผูกพันของพนักงานตWอองคCกรใหVสูงข้ึน เพ่ือนําไปสูWผลสําเร็จในมหาวิทยาลัยตWอไป 
 
โจทย�วิจัย 

1. เพศ แตกตWางกัน มีความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไมW
แตกตWางกัน     
 2. อายุ แตกตWางกัน มีความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไมW
แตกตWางกัน 
 3. สถานภาพสมรส แตกตWางกัน มีความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ไมWแตกตWางกัน 
 4. ระดับการศึกษา แตกตWางกัน มีความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ไมWแตกตWางกัน 
 5. ตําแหนWงงาน แตกตWางกัน มีความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ไมWแตกตWางกัน 
 6. ประสบการณCการทํางาน แตกตWางกัน มีความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีไมWแตกตWางกัน 
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3 เพ่ือนําผลท่ีไดVจากการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 
 

ประโยชน�ที่ได*รับจากการวิจัย 
1 ทําใหVทราบถึงความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 2 ทําใหVทราบถึงปpจจัยท่ีมีผลตWอความผูกพันตWอองคCการของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 
 3. เพ่ือใหV สามารถนําผลการวิ จัยท่ี ไดV  ไปเปYนแนวทางในการวางแผนและสรVางยุทธศาสตรC 
ในดVานตWาง ๆ เพ่ือใหVของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความผูกพันตWอองคCกร มากย่ิงข้ึน 
 4. เพ่ือใหVสามารถนําไปกําหนดใชVเปYนแนวทางในการธํารงรักษาไวVซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง
เปYนทรัพยากรอันมีคWาขององคCกรตWอไป  
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 5. เพ่ือใหVผูVท่ีสนใจจะทําการศึกษาหรือวิจัยในเร่ืองความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากรไดVนํา
ขVอมูลท่ีไดVจากการวิจัยในคร้ังน้ีไปใชVเปYนขVอมูลอVางอิงในการศึกษาตWอไป รวมท้ังยังอาจใชVเปYน
แหลWงขVอมูลเพ่ือขยายผลการศึกษาไปยังเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขVองดVวย  

 
ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข*อง 
 ความผูกพันตWอองคCกรเปYนปpจจัยหน่ึงท่ีสําคัญตWอองคCกร เน่ืองจากหากพนักงานในองคCกรเกิด
ความผูกพันกับองคCกรแลVวจะกWอใหVเกิดความรWวมมือ ทุWมเทกําลังกาย กําลังใจ สติปpญญาในการ
ปฏิบัติงานใหVบรรลุเป�าหมายท่ีวางไวVไดVอยWางดีย่ิง  จึงมีนักวิชาการหลายทWานไดVอธิบายความสําคัญของ
ความผูกพันตWอองคCกรในประเด็นดังตWอไปน้ี 
 1. ความผูกพันตWอองคCกรสามารถใชVทํานายอัตราการเขVาออกลาออกและการเปลี่ยนงาน 
(Turnover) ไดVดีกวWาความพึงพอใจในงานเน่ืองจากความผูกพันตWอองคCกรมีแนวคิดท่ีครอบคลุม
มากกวWากลWาวคือความผูกพันตWอองคCกรสามารถสะทVอนถึงความรูVสึกของพนักงานท่ีมีตWอองคCกรซึ่งมี
ลักษณะท่ียาวนานกวWาความพึงพอใจ 
 2. ความผูกพันตWอองคCกรเปYนตัวแปรสําคัญอยWางหน่ึงในการทํานายแรงจูงใจในการเขVางาน
ของพนักงานและเปYนแรงผลักดันใหVพนักงานในองคCกรสามารถทางานไดVอยWางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
เน่ืองจากความรูVสึกในความเปYนเจVาของรWวมภายในองคCกร 
 3. ความผูกพันตWอองคCกรเปYนตัวเช่ือมประสานระหวWางความตVองการของบุคคลในองคCกรกับ
เป�าหมายขององคCกรเพ่ือชWวยใหVองคCกรบรรลุเป�าหมายท่ีวางไวVเน่ืองจากเม่ือพนักงานเกิดความผูกพัน
กับงานยWอมทุWมเทแรงกายแรงใจใหVกับงานและกิจกรรมตWางๆขององคCกรสWงผลใหVองคCกรสามารถท่ีจะ
บรรลุตามเป�าหมายท่ีต้ังไวVไดV 
 4. ความผูกพันตWอองคCกรมีสWวนเสริมสรVางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคCกร 
 5. ความผูกพันตWอองคCกรชWวยลดการควบคุมจากภายนอกซึ่งเปYนผลมาจากการท่ีสมาชิกใน
องคCกรมีความรักความผูกพันตWอองคCกรของตน 

ภรณี มหานนทC (2529) ไดVกลWาวไดVวWา ความรูVสึกผูกพันของบุคคลตWอองคCกรมีอิทธิพลตWอ
ประสิทธิผลขององคCกรและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังน้ี 
1. พนักงานท่ีมีความรูVสึกผูกพันอยWางแทVจริงตWอเป�าหมายและคุณคWาขององคCกรมีแนวโนVมท่ีจะมีสWวน
รWวมในกิจกรรมขององคCกรอยูWในระดับสูง            
 2.พนักงานท่ีมีความรูVสึกผูกพันอยWางสูง  มักมีความปรารถนาอยWางแรงกลVาท่ีจะคงอยูWกับ
องคCกรตWอไป เพ่ือทํางานขององคCกรใหVบรรลุเป�าหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา  
 3.พนักงานท่ีมีความผูกพันตWอองคCกรและเลื่อมใสศรัทธาในเป�าหมายขององคCกร มักจะมี
ความผูกพันอยWางมากตWองาน เพราะเห็นวWางานคือหนทางซึ่งจะสามารถทําประโยชนCตWอองคCกรใหV
บรรลุเป�าหมายไดVสําเร็จ 
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 4. จากความหมายของคําวWาความรูVสึกผูกพัน (Commitment) เราอาจคาดหวังไดVวWาบุคคล
ซึ่งมีความรูVสึกผูกพันจะเต็มใจท่ีจะใชVความพยายามมากพอสมควรในการทํางานใหVกับองคCกร ทําใหVมี
ผลการปฏิบัติงานอยูWในระดับดีกวWาคนอ่ืน 

ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�กร 
 อันเลนและเมเยอรC (Allen & Meyer, 1990) ไดVกลWาววWาความผูกพันตWอองคCกรเปYนภาวะทาง
จิตใจท่ีทําใหVบุคคลมีความยึดม่ันตWอองคCกรโดยไดVแบWงออกเปYน 3 แนวทางไดVแกW 
 1. แนวทางท่ีเนVนความผูกพันทางอารมณC (Affective Attachment) เปYนแนวคิดท่ีไดVรับ
ความนิยมมากท่ีสุดในการวิจัยเก่ียวกับความผูกพันตWอองคCกรเปYนการแสดงถึงความยึดติดทางดVาน
จิตใจของบุคคลตWอองคCกรการเขVาไปเก่ียวขVองและเต็มใจท่ีจะเปYนสมาชิกขององคCกรซึ่งบุคคลอยูWใน
องคCกรน้ันเพราะตVองการอยูWเน่ืองจากไดVรับประสบการณCในการทํางานท่ีนWาพึงพอใจจากองคCกร
ตลอดจนไดVรับความพึงพอใจในการไดVรับการตอบสนองการคาดหวังความตVองการพ้ืนฐานของบุคคล
ซึ่งจะไดVการพัฒนาการผูกติดทางอารมณCตWอองคCกรอยWางไรก็ตามองคCประกอบดVานน้ียังข้ึนอยูWกับ
ลักษณะขององคCกรดVวยคือเปYนองคCกรท่ีมีการบริหารแบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจหรือ
คุณลักษณะภายในตัวบุคคลบางอยWางรWวมดVวยเชWนความเช่ืออํานาจภายในตนจะมีสWวนชWวยพัฒนา
ความผูกพันดVานน้ีการจัดสภาพงานท่ีพึงพอใจโอกาสในการไดVพัฒนาทักษะในงานการไดVเขVาไป
เก่ียวขVองกับงานการสนับสนุนทางสังคม 
 2. แนวทางท่ีเนVนความผูกพันอันเน่ืองมาจากการลงทุน (Perceived Costs) แสดงถึงการท่ี
บุคคลผูกพันกับองคCกรของตนเองเน่ืองมาจากการรับรูVวWาถVาออกจากองคCกรไปแลVวจะเสียผลประโยชนC
ท่ีตนไดVลงทุนไวVกับองคCกรขณะเดียวกันก็รับรูVถึงการขาดทางเลือกของตนเองหรือรับรูVถึงทางเลือกท่ีมี
จากัดทําใหVบุคคลอยูWกับองคCกรเพราะจําเปYนตVองอยูWการพัฒนาความผูกพันดVานน้ีสามารถทําไดVโดยใหV
พนักงานไดVลงทุนท่ีการลงทุนน้ันจะสูญหายไปหรือลดคWาลงเม่ือออกจากองคCกร   
 3. แนวทางท่ีเนVนความผูกพันอันเน่ืองมาจากหนVาท่ี (Obligation) แสดงถึงการท่ีบุคคลรับรูV
ถึงพันธะของตนตWอองคCกรซึ่งเปYนผลมาจากสองตัวแปรไดVแกW 
 1. การหลWอหลอมทางสังคม (Socialization) ซึ่งแบWงไดVเปYนการหลWอหลอมทาง
ครอบครัวและการหลWอหลอมในองคCกรเชWนจากวัฒนธรรมองคCกรเพ่ือสรVางคุณคWาและความจงรักภักดี 
 2. การแลกเปลี่ยน (Exchange) ไดVแกWการไดVรับรางวัลไมWวWาจะเปYนรางวัลทางสังคม
และรางวัลจากองคCกรหรือการลงทุนขององคCกรในตัวบุคคลเชWนการพัฒนาพนักงานดVวยการฝvกอบรม
การใหVทุนทําใหVบุคคลรูVสึกผูกพันเพ่ือตอบแทนองคCกรเปYนความรูVสึกวWาควรจะอยูW 
 มอรCเดยCและคณะ (Morday et al., 1982 อVางถึงในนงเยาวCแกVวมรกต, 2542, หนVา 21) ไดV
ช้ีใหVเห็นวWาปpจจัยท่ีกWอใหVเกิดความผูกพันองคCกรดVานจิตใจ (Affective Commitment)ประกอบดVวย 
 1. คุณลกัษณะสWวนบุคคล (Personal Characteristic) 
 2. คุณลกัษณะงาน (Job Characteristic) 
 3. ประสบการณCทํางาน (Work Experience) 

4. คุณลักษณะโครงสรVาง (Structural Characteristic 
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ปRจจัยท่ีส�งผลต�อความผูกพนัต�อองค�กร 
 จากความสําคัญของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตWอองคCกร ทําใหVปpจจุบันมีนักวิจัยหลายทWาน
ไดVทําการศึกษา หรือใหVขVอคิดเห็นเก่ียวกับปpจจัยดVานตWางๆ ท่ีสWงผลตWอความผูกพันตWอองคCกร เชWน 
สเตียรC (Steers, 1977 อVางถึงในอัจฉรา  ศรแกVวดารา, 2549, หนVา 53) ไดVรวบรวมตัวแปรท่ีสัมพันธC
กับความผูกพันกับองคCกร และแบWงตัวแปรออกเปYน 2 ประเภท คือ ตัวแปรสWวนบุคคล ไดVแกW เพศ อายุ 
เช้ือชาติ บุคลิกภาพ และทัศนคติ  และตัวแปรแวดลVอม เปYนตัวแปรท่ีเกิดข้ึนโดยองคCกร เชWน 
โครงสรVางองคCกร และกระบวนการดVานทรัพยากรบุคคล 
 Hewitt Associates (1994) ซึ่งถือเปYนสถาบันแรกท่ีไดVเร่ิมใหVความสําคัญกับความผูกพันของ
บุคลากรในองคCกร โดยไดVทําการศึกษาประเทศแถบเอเชียท้ังหมด 8 ประเทศ ไดVแกW จีน ฮWองกง 
มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นสC สิงคCโปรC เกาหลีใตV ไตVหวัน และไทย ซึ่งความผูกพันน้ีไมWใชWเพียงแคWความพึงพอใจ
ในทาง (Job Satisfaction) เทWาน้ัน แตWจะเปYนการวัดความเก่ียวขVองของบุคลากรท่ีมีตWอองคCกรดVาน
จิตใจ (Emotional Involvement) และดVานความคิด (Intellectual Involvement) ซึ่งจะวัดวWา
บุคลากรมีความตVองการและความปรารถนาในการทํางานเพ่ือใหVเกิดผลงานตWอองคCกรมากนVอย
เพียงใด ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดVวWาพฤติกรรมของบุคลากรท่ีมีความผูกพันตWอองคCกรสูงจะตVอง
มีลักษณะ 3 ประการ ดังน้ี (Bennett & Bell,2004 p. 100) 
 1. Stay หมายถึง บุคลากรมีความตVองการท่ีจะเปYนสWวนหน่ึงนาชิกขององคCกร 
 2. Say หมายถึง บุคลกรมีความปรารถนาท่ีจะอุทิศตนใหVกับองคCกร พวกเขาจะพูดกับ
ผูVใตVบังคับบัญชา เพ่ือนบุคลากร และลูกคVาถึงองคCกรในทางบวกเสมอ 
 3. Strive  หมายถึง บุคลากรตVองการท่ีจะเพ่ิมผลผลิตและบริการตWอลูกคVา 
 มาวเดยC และ สเตียรC (Mowday and Steers, 1982, 29-35 อVางถึงในอัจฉรา  ศรแกVวดารา, 
2549, หนVา 54) ไดVแบWงปpจจัยท่ีสWงผลตWอความผูกพันตWอองคCกรเปYน 4 ดVาน ไดVแกW ดVานลักษณะสWวน
บุคคล ไดVแกW เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา เปYนตVน คุณลักษณะท่ีสัมพันธCกับบทบาทหนVาท่ีงาน 
ไดVแกW ขอบเขตงาน ความคับขVองใจในหนVาท่ี และความคลุมเครือในบทบาทหนVาท่ีงาน ดVาน
คุณลักษณะดVานโครงสรVางองคCกร ไดVแกW ความเครWงครัดในระเบียบ การกระจายอํานาจในองคCกร และ
ดVานประสบการณCจากการทํางานไดVแกW การท่ีองคCกรเปYนท่ีพ่ึงพิงไดV การรูVสึกวWาตนมีความสําคัญตWอ
องคCกร การบรรลุสิ่งท่ีคาดหวัง การท่ีเพ่ือนรWวมงานมีทัศนคติท่ีดีตWอองคCกร ความยุติธรรมของ
ผลตอบแทนท่ีไดVรับ รูปแบบภาวะผูVนํา เปYนตVน 

The Gallup Organization (พิเชษฐC ไชยแป�น, 2552, หนVา 9) ไดVทําการศึกษาพฤติกรรม
และธรรมชาติของมนุษยC โดยสํารวจองคCกร 36 แหWงท่ีอยูWใน 21 อุตสาหกรรมของ 28 ประเทศ เพ่ือ
ศึกษาองคCประกอบท่ีสWงผลตWอความผูกพันของบุคลากร โดยดูจากผลผลิต ปริมาณการผลิค ยอดขาย 
อัตราการลาออก อัตราการเกิดอุบัติเหตุ กําไรตWอหนWวยการผลิต เปYนตVน จากการสํารวจแสดงใหVเห็น
ความเช่ือมโยงระหวWางคําถามท่ีใชVวัดความผูกพันของบุคคลากรท้ัง 12 ประการกับอัตราการลาออก 
(Turnover) การรักษาบุคลากร (Retention) ปpจจัยตWาง ๆ ท่ีเก่ียวขVองกับลูกคVา (Customer) ความ
ปลอดภัยในการทํางาน (Safety) ผลผลิต (Productivity) และความสามารถในการสรVางผลกําไร 
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(Profitability) ซึ่งจะสWงผลตWอผลลัพธCทางธุรกิจขององคCกร โดยคําถาม 12 ประการ ไดVกลายเปYน
คําถามท่ีใชVในการวัดความผูกพันของบุคลากร 

 
แนวคิดความผูกพันต�อองค�กรด*านทัศนคติ (Attdinal Commitment) 

แนวคิดน้ีระดับของความจงรักภักดีท่ีบุคคลมีใหVแกWองคCกร โดยเนVนถึงการท่ีบุคคลรูVสึกเปYน
สWวนหน่ึงขององคCกร บูชานันทC (Buchanan,1974) ไดVเสนอความหมายของบุคคลท่ีมีความผูกพันตWอ
องคCกรวWา “ผูVท่ีมีจิตใจผูกพันยึดติดกับเป�าหมายและคWานิยมขององคCกร” เชWนเดียวกับ มาวเดยC และ
คณะ (Mowday et al., 1982) ท่ีใหVนิยามความผูกพันตWอองคCกรวWา “เปYนสภาวะท่ีบุคคลเก่ียวขVอง 
(Indentifies) กับองคCกร และเป�าหมายขององคCกร และปรารถนาท่ีจะคงความเปYนสมาชิกเพ่ือใหV
บรรลุเป�าหมาย” 
 แนวคิดน้ีพิจารณาวWา ความผูกพันตWอองคCกรเปYนทัศนคติของพนักงาน หรือเปYนความต้ังใจใน
การกระทํากิจกรรม เชWน ความตVองการท่ีคงอยูWในองคCกร ความต้ังใจทุWมเททํางาน เพ่ือองคCกรและ
เป�าหมายขององคCกร สิ่งนําของความต้ังใจเหลWาน้ีมาจากประสบการณCทางบวกในการทํางาน 
คุณลักษณะสWวนบุคคล และลักษณะงาน ผลลัพธCของความต้ังใจเหลWาน้ีจะเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน ลด
การขาดงาน และลดการลาออก 
 อยWางไรก็ตาม เดอคอทิส และซัมเมอรC (Dercortis and Summer,1987  อVางถึงในอัจฉรา  
ศรแกVวดารา, 2549, หนVา 53) ไดVใหVขVอเสนอวWาความผูกพันดVานพฤติกรรมและดVานทัศนคติเกิดข้ึนไป
พรVอมๆ อยWางสอดคลVองกัน และมีความคลVายคลึงกันมากกวWาแตกตWางกัน ซึ่งท้ัง 2 แนวคิด
ประกอบดVวย 4 ลักษณะของความผูกพันตWอองคCกร ไดVแกW 
 1. ความผสานเขVาไวVของเป�าหมายและคWานิยมขององคCกร 
 2. การเปYนสWวนหน่ึงขององคCกรดVวยเป�าหมายและคWานิยม 
 3. ความตVองการท่ีจะอยูWในองคCกรเพ่ือใหVบรรลุเป�าหมายและคWานิยม 
 4. ความเต็มใจท่ีจะทุWมเทพลังงานเพ่ือประโยชนC และบรรลุเป�าหมายขององคCกรและ
เพ่ือใหVบรรลุเป�าหมายของบุคคลดVวย 
 การศึกษาเก่ียวกับความผูกพันตWอองคCกรมักสนใจท้ังดVานพฤติกรรมและดVานทัศนคติ โดย
การศึกษาความผูกพันตWอองคCกรดVานพฤติกรรมมีมาตรวัดท่ีพัฒนาข้ึนโดย ฮีไบนิแอคและอลัทโต 
(Hebiniak and Alutto, 1972) เพ่ือใชVวัดพฤติกรรมกันแพรWหลาย สWวนในการศึกษาดVานทัศนคติ มี
แบบสอบถามดVานความผูกพันตWอองคCกรท่ีพัฒนาข้ึนโดย มาวเดยC และคณะ (Mowday et al., 1982) 
ท่ีนิยมใชVวัดความผูกพันตWอองคCกรดVานทัศนคติกันอยWางแพรWหลาย ตWอมาเมเยอรCและอัลเลน (Mayer 
and Allen, 1984  อVางถึงในอัจฉรา  ศรแกVวดารา, 2549, หนVา 53) ไดVรวมการศึกษาดVานความ
ผูกพันตWอองคCกรดVานพฤติกรรมและดVานทัศนคติเขVาดVวยกัน และแบWงความผูกพันตWอองคCกรออกเปYน 2 
องคCประกอบ คือ ความผูกพันตWอองคCกรดVานจิตใจ ซึ่งสะทVอนความเช่ืออยWางแรงกลVาในเป�าหมายของ
องคCกร มีความรูVสึกรWวมในคุณคWาท่ีสําคัญขององคCกร รูVสึกพึงพอใจในการมีสWวนรWวมในองคCกร และ
ความผูกพันตWอองคCกรดVานการคงอยูW ซึ่งเปYนการพิจารณาดVานความคุVมคWาใชVจWาย และขVอจํากัดของ
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โอกาสท่ีจํากัดในการยVายไปสูWองคCกรอ่ืนตWอมา อัลเลน และเมเยอรC (Allen & Mayer, 1990  อVางถึงใน
อัจฉรา  ศรแกVวดารา, 2549, หนVา 53) ไดVเพ่ิมองคCประกอบท่ีสามคือ ความผูกพันดVานบรรทัดฐาน ซึ่ง
มีแนวคิดวWามีความผูกพันตWอองคCกร เน่ืองจากความรูVสึกดVานจริยธรรมและหนVาท่ีศีลธรรม 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. ขVอมูลดVานสถานภาพของผูVตอบแบบสอบถาม ใชVคWาความถ่ี (Frequency) และคWารVอยละ 
(Percentage) แลVวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของพนักงาน ในรูปขVอมูลมาตราสWวนแบบ
ประมาณคWา (Rating Scale) วิเคราะหC โดยใชVคWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
   
สรุปผลการวิจัย  

บุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความผูกพันตWอองคCกร โดยเม่ือพิจารณาเปYนรายดVาน
พบวWา บุคลากรมีความผูกพันตWอองคCกรดVานดVานการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดVานจิตใจ และดVาน
ความม่ันคง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใน
ภาพรวมพบวWาบุคลากรมีความผูกพันตWอองคCกรในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดVาน พบวWาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความผูกพันมากตWอองคCกรในทุกดVานไมWวWาจะเปYน ดVานการปฏิบัติงาน 
ดVานจิตใจ และดVานความม่ังคง  จึงสะทVอนใหVเห็นวWาบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความ
ผูกพันตWอองคCกร ในทุกๆ ดVานมาก โดยพรVอมท่ีจะปฏิบัติงานและพรVอมท่ีจะทุWมเทในการทํางานเพ่ือ
บรรลุเป�าหมายขององคCกร รูVสึกมีสWวนรWวมในการสรVางความสําเร็จสูWองคCกร พรVอมท่ีจะอยูWรWวมกับ
องคCกรตลอดไป ถึงแมVวWาปpจจุบันแตWละองคCกรพยายามมุWงหาบุคลากรท่ีมีความรูV ความสามารถ ไป
ทํางานดVวย ถVาผลจากการศึกษาอยูWในภาพรวมมาก น่ันแสดงใหVเห็นวWาบุคลากรรักองคCกร อยาก
ทํางานกับองคCกร  ดังน้ัน เม่ือผลจากการศึกษาออกมาแลVว ทWานผูVบริหารควรรักษาสิ่งเหลWาน้ันไวV 
รวมท้ังพยายามปรับปรุง สรรหาวิธีการตWาง ๆ เพ่ือใหVบุคลากรของทWานมีความรูVสึกผูกพันเชWนน้ี
ตลอดไปและมีความผูกพันเหน่ียวแนWนมากข้ึน จึงจําเปYนตVองมีการศึกษาวิจัยอยWางตWอเน่ืองท้ังปpจจัย
สWวนบุคคล และ ปpจจัยความผูกพัน  

เม่ื อ จํ าแนกตามปp จ จัยสW วน บุคคล พบวW า บุ คลากร มหาวิทยาลั ยก รุงเทพธน บุ รี 
ท่ีมี เพศ อายุ  ตําแหนWงงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณCการทํางาน และรายไดVตWอเดือน 
ท่ีแตกตWางกัน จะมีความผูกพันตWอองคCกร แตกตWางกันในบางหัวขVอ สอดคลVองผลการศึกษาของ พิชญา
กุล  ศิริปpญญา (2545) ท่ีไดVทําการศึกษาความผูกพันตWอองคCกรของพนักงานการไฟฟ�าสWวนภูมิภาคเขต 
1 (เชียงใหมW) ภาคเหนือพบวWา ปpจจัยในดVานลักษณะสWวนบุคคลท่ีมีผลตWอความผูกพันตWอองคCกร ไดVแกW 
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อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคCกร ระดับตําแหนWง และอัตรา
เงินเดือน  

นอกจากน้ียังสอดคลVองกับแบบจําลองของ สเตียรC (Steers, 1992 อVางถึงใน เพ็ญนิภา แสง
ช่ืน, 2545,13-15) ซึ่งไดVเสนอองคCประกอบของปpจจัยท่ีกําหนดความผูกพันตWอองคCกร  3 กลุWม ไดVแกW 

1. ลักษณะสWวนบุคคลของผูVปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ไดVแกW เพศ อายุ ระดับ
รายไดV  สถานภาพสมรส  
 2. ลักษณะของงาน (Work Characteristic) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีผูVปฏิบัติงาน
รับผิดชอบอยูW ไดVแกW ความหลากหลายของงาน ความทVาทายในงาน เปYนตVน 

3. ประสบการณCในงาน (Work  Experiences) หมายถึง ความรูVสึกของผูVปฏิบัติงาน แตWละ
คนวWามีความรูVตWอการปฏิบัติงานในองคCกรท่ีผWานมาอยWางไรบVาง เชWน ความคาดหวังท่ีจะไดVรับการ
ตอบสนองจากองคCกร ความรูVสึกไวVวางใจเช่ือถือท่ีสมาชิกมีตWอองคCกร 

 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช* 
 1. จากผลการศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทําใหVผูVบริหารไดVทราบวWาบุคลากร
มีความผูกพันในระดับมาก ท้ัง 3 ดVาน แตWถVาองคCกรทWานโตข้ึนทWานตVองทําการศึกษาใหมWเน่ืองจาก
ขนาดขององคCกรเปลี่ยนไป ไมWสามารถนําผลจาการศึกษาคร้ังน้ีมาใชVไดVและอาจตVองมีการศึกษาใน
หลาย ๆ ดVานมากกวWาน้ี เพ่ือรองรับองคCกรท่ีใหญWขึ้นในโอกาสขVางหนVา  
 2. จากผลการศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทําใหVผูVบริหารไดVรับทราบวWา
บุคลากรมีความผูกพันกับองคCกรมากนVอยเพียงใด  และผูVบริหารจะตVองทะนุบํารุงรักษาอยWางไรเพ่ือใหV
พนักงานมีความผูกพันในระดับน้ี หรือมากกวWาน้ี ไมWใชWใหVลดลงจากการศึกษาคร้ังน้ี 
 3. ไดVศึกษาถึงปpจจัยสWวนบุคคล เพ่ือใหVทราบคุณภาพชีวิตของบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี  และเพ่ือฝ�ายบุคคลนําไปพัฒนาตWอ ไมWวWาจะเปYนการสWงไปพัฒนาความรูVเพ่ิมเติม เพ่ือนําความรูV
ท่ีไดVมาปรับปรุงการทํางานใหVมีประสิทธCภาพ รวมท้ังการทราบคุณภาพชีวิตของพนักงานทําใหVองคCกร 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดVงWายข้ึน เพราะรูVวWาพนักงานแตWละทWานเปYนอยWางไร มีความตVองการ
อะไรเพ่ือใหVคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปร ท่ีเก่ียวกับความผูกพันตWอองคCกรเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับการใหVสวัสดิการ/
ผลตอบแทนตWาง ๆ เชWน อัตราการปรับเงินเดือน การใหVโบนัสประจําปZ หรือการใหVสวัสดิการอ่ืนๆ ท้ังน้ี
อาจรวมถึงศึกษาตัวแปรตWาง ๆ ท่ีกระทบการองคCกร เชWน ผลจากการขาดงาน อัตราการลาออกจาก
งาน อัตราการเขVารWวมกิจกรรมขององคCกรหรืออ่ืนๆ เพ่ือใหVมองมุมกวVางของความผูกพันตWอองคCกรไดV
ชัดเจนข้ึน 
 2. ควรศึกษาปpจจัยท่ีเปYนปpญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงตWอระดับความ
คิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานและความผูกพันตWอองคCกรของบุคลากร 
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 3. ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมสําหรับมหาวิทยาลัยอ่ีนท่ีมีพนักงานมากกวWาน้ี เพ่ือใหVไดVเห็น
ความแตกตWาง ท่ีเกิดข้ึนในดVานตWางๆ ดVวย  เพ่ือใหVทุกองคCกรสามารถนําผลท่ีไดVไปปรับใชVในองคCกรของ
แตWละทWานจริง 
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บทคัดย�อ 

แอพพลิเคช่ันดูแลชWวยเหลือนักเรียนคือ แอฟพลิเคช่ันบนสมารCทโฟนท่ีชWวยเหลือนักเรียนไดV
รอบดVานไมWเฉพาะแตWนักเรียน แตWรวมถึงคณาจารยCผูVสอน คณาจารยCฝ�ายปกครอง ธุรการงานบุคคล 
รวมไปถึงผูVปกครอง ซึ่งประกอบดVวย ขVอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆซึ่งทุกวันน้ีการ
เขVาถึงเครือขWายอินเตอรCเน็ตกระทําไดVงWายข้ึนมาก และยังมีคWาเช่ือมตWออินเตอรCเน็ตท่ีมีราคาตํ่าลง
มากกวWาแตWกWอนอีกดVวย จะเห็นไดVวWาแทบทุกครัวเรือนท่ีมีบุตรหลานอยูWในวัยกําลังศึกษาเลWาเรียนตVองมี
สมารCทโฟนท่ีสามารถเขVาถึงอินเตอรCเน็ตไดV ดังน้ันจึงเปYนการงWายท่ีผูVท่ีอยูWในวัยเรียนจะสามารถเขVาถึง
อินเตอรCเน็ตและ Students Aided Students Aided Application ไดV  
 ดังน้ันหากผูVวิจัยคVนพบคุณลักษณะของระบบน้ี ซึ่งเปYนท่ีคาดหวังของคณาจารยC ก็อาจทําใหV
ผูVสรVางสรรคC Students Aided Students Aided Application และหนWวยงานท่ีรับผิดชอบทราบวWา
ควรสรVางแอฟพลิเคช่ันในรูปแบบใดท่ีพึงประสงคC เพ่ือใหVงWายตWอการใชVงานและตรงตามความตVองการ
ของคณาจารยC ซึ่งจะสWงผลใหVเปYนท่ีนิยมใชVกันมากข้ึน นอกจากน้ีวิธีการในการวิจัยท่ีผูVวิจัยไดVวางแผน
เอาไวVไมW เพียงแตWเปYนการรวบรวมขVอมูล แตW เปYนการประชาสัมพันธCการใชV Students Aided 
Students Aided Application ไปในตัวดVวย 

Davis (1989) ไดVนําเสนอตัวแบบการยอมรับในเทคโนโลยี เปYนทฤษฎีเก่ียวกับการทําใหVคน
ยอมรับเทคโนโลยีในองคCกร ผูVวิจัยจึงใชV TAM เปYนการยอมรับการใชVประโยชนCของเทคโนโลยี การวิจัย
คร้ังน้ีใชVเคร่ืองมือวัดทางสังคมศาสตรCแบบ Focus Group ประมาณ 1.5-2.5 ช่ัวโมง โดยภายใน 1 ช่ัวโมง
แรกจะเปYนการใหVความรูVท่ีถูกตVองเก่ียวกับ Students Aided Application พรVอมแจกเอกสารประกอบ 
จากน้ันก็ทําการสาธิตการใชV Students Aided Application แลVวจึงเร่ิมทําการสัมภาษณCเม่ือเขVาช่ัวโมงท่ี 
2 การทดสอบเคร่ืองมือทําไดVโดยตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content variability) อาศัย
ผูV เช่ียวชาญอยWางนVอย 3 คน ประเมินหาคW าดัชนีความสอดคลVอง (Index of item objective 
congruence:IOC) ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขVอมูล ผูVวิจัยจะถูกวิภาคจากกลุWมตัวอยWางท้ังหมดอีก
คร้ังเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและเพ่ือใหVทราบวWาเกิดการนําผลการวิจัยไปใชVอยWางไรบVาง  
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ผลการวิจัยพบวWา ควรมีโครงการนํารWองทําใหVเห็นเปYนตัวอยWางกWอน แลVวหากนักเรียนไดV
ลองใชVและเกิดความพึงพอใจก็จะกระตุVนใหVคณาจารยCทํา Students Aided Application ในวิชาท่ียัง
ไมWมีเพ่ิมข้ึนไดVนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ ขณะท่ีความคาดหวังของคณาจารยCโดยท่ัวไปท่ีมีตWอ 
Students Aided Application คือการชWวยตรวจการบVานและแบบฝvกหัดท่ีเปYนตัวเลือกไดV ชWวย
ปกป�องการละเมิดลิขสิทธ์ิไดV และเพ่ือใหVการใชV Students Aided Application ไดVรับความนิยมเพ่ิม
มากข้ึน โรงเรียนควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอรCเน็ต Wifi ใหVเขVาถึงทุกหVองเรียน เพ่ือใหVคณาจารยC
สามารถเป�ดแอฟพลิเคช่ันไดVในหVองเรียน 

 
คําสําคัญ: สมารCทโฟน, แอฟพลิเคช่ัน, ระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน 
 

Abstract 
Students AidedApplication was an application on smart phones for helping 

not only students but also teachers and parents. The application itself comprised of 
data picture sound video and multi-media. Nowadays, to reach the internet was very 
easy. Also, its expenditure was quite low. Hence, it was very comfortable and 
affordable in reaching online for every students anywhere. Of course, Students Aided 
Application will be all connected.  
 The researcher aim to find out all characteristics of Students Aided Students 
Aided Application in order to conduct them to point out programmer who create the 
desirable functions for all stakeholders.  Moreover, the processes all have been 
executed were not only collecting characteristics of Students Aided Application but 
also get the representation of launching it too. 

This research employed Focus Groupmethod for collecting qualitative data 
for 1-2hours. The first duration was for knowledge education about Students Aided 
Application introduction.  And, the second half was for demonstration of the 
application. And, the last was for collection ideas. 

The researcher found that Pilot project should be held before making it real. 
Next, try out should be available for the students until they were satisfied. Then the 
teachers could be motivated to use the application. For suggestion, Wifi could be 
provided in any classroom.  

 
Keywords: Smart Phone, Application, Student Aid Application 
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ท่ีมาและแนวความคิดในการวิจัย 
ปpจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดVานตWาง ๆ โดยเฉพาะอยWางย่ิงเทคโนโลยีทางดVานคอมพิวเตอรC

และเทคโนโลยีทางดVานการสื่อสารเปYนไปอยWางรวดเร็วและตWอเน่ือง สWงผลใหVเกิดการนําเทคโนโลยีตWาง 
ๆ เหลWาน้ีเขVามาประยุกตCในการจัดการการศึกษา เพ่ือใหVการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน เพ่ือเปYนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยC รองรับการพัฒนาและสรVางขีดความสามารถในการแขWงขัน
ในสังคมแหWงการเรียนรูV(Knowledge-based society)  

การใชV Students Aided Students Aided ApplicationนับเปYนวิถีทางอยWางหน่ึงในการ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน โดยการใชVวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหVเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา ครรชิต มาลัยวงศC (2540) ไดVกลWาวถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชVในการศึกษา ในลักษณะท่ีเรียกวWา การใชVคอมพิวเตอรCชWวยสอน หรือ Computer-
Aided Instruction (CAI) วWาเปYนการนําเอาคําอธิบายบทเรียนมาบรรจุไวVในคอมพิวเตอรC แลVวนํา
บทเรียนน้ันมาแสดงแกWผูVเรียน ใหVผูVเรียนอWานคําอธิบายน้ันแลVวคอมพิวเตอรCจะทดสอบความเขVาใจ วWา
ผูVเรียนมีความเขVาใจถูกตVองหรือไมW หากไมWถูกตVองก็มีวิธีการอธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติมใหVเขVาใจมากข้ึน 
แลVวถามซ้ําอีก ซึ่งปpจจุบันมีการพัฒนาถึงระดับท่ีใชVสื่อประสม และเทคนิคตWางๆ เพ่ือใหVการเรียนการ
สอนบรรลุผลสําเร็จมากข้ึนนับต้ังแตWการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Students Aided 
Students Aided Applicationซึ่งอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรCเน็ตเปYนสื่อในการติดตWอระหวWางผูVเรียน
และผูVสอนผWานสมารCทโฟน ผูVเรียนสามารถเรียนจากท่ีไหนหรือเม่ือไรก็ไดVโดยไมWมีขVอจํากัดดVานสถานท่ี
และเวลา สรVางโอกาสในการเรียนรูVตลอดชีวิต (Lifelong learning) สามารถแลกเปลี่ยนความรูV
ขWาวสารถึงกันและกันไดVอยWางรวดเร็ว  

สรุปไดVวWา ความหมายของ Students Aided Students Aided Applicationคือ แอฟพลิ
เคช่ันบนสมารCทโฟนท่ีชWวยเหลือนักเรียนไดVรอบดVานไมWเฉพาะแตWนักเรียน แตWรวมถึงคณาจารยCผูVสอน 
คณาจารยCฝ�ายปกครอง ธุรการงานบุคคล รวมไปถึงผูVปกครอง ซึ่งประกอบดVวย ขVอความ รูปภาพ 
เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกสWงไปยังผูVเรียนผWาน Web browser โดยผูVเรียน ผูVสอน สามารถ
ติดตWอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวWางกันไดVเชWนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัย
เคร่ืองมือการติดตWอ สื่อสารท่ีทันสมัย (e-mail, web-board, chat) อีกท้ังทุกวันน้ีการเขVาถึงเครือขWาย
อินเตอรCเน็ตกระทําไดVงWายข้ึนมาก และยังมีคWาเช่ือมตWออินเตอรCเน็ตท่ีมีราคาตํ่าลงมากกวWาแตWกWอนอีก
ดVวย จะเห็นไดVวWาแทบทุกครัวเรือนท่ีมีบุตรหลานอยูWในวัยกําลังศึกษาเลWาเรียนตVองมีสมารCทโฟนท่ี
สามารถเขVาถึงอินเตอรCเน็ตไดV ดังน้ันจึงเปYนการงWายท่ีผูVท่ีอยูWในวัยเรียนจะสามารถเขVาถึงอินเตอรCเน็ต
และ Students Aided Students Aided ApplicationไดV  

แทVจริงแลVวประโยชนCของการใชV Students Aided Students Aided Applicationน้ันมี
มากมาย อันไดVแกW 1.นักเรียน คณาจารยCและผูVปกครองสามารถใชVงานไดVตลอดเวลา เพราะสามารถ
กระทําไดVตามใจของผูVสอน เน่ืองจากระบบการทํางานจะใชVสมารCทโฟนเปYนองคCประกอบหลัก 2.
ผูVเรียนและผูVสอนสามารถเขVาถึง Students Aided Students Aided ApplicationไดVงWาย โดยมาก
จะใชVสมารCทโฟนของคWายใดก็ไดV ผูVเรียนสามารถใชVงานจากแอฟพลิเคช่ันท่ีใดก็ไดV 3.การปรับปรุงขVอมูล
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ใหVทันสมัยกระทําไดVงWายเน่ืองจากผูVสอนหรือผูVสรVางสรรคCงาน Students Aided Students Aided 
ApplicationจะสามารถเขVาถึง server ไดVจากท่ีใดก็ไดV การแกVไขขVอมูล และการปรับปรุงขVอมูล จึงทํา
ไดVทันเวลาดVวยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และคWาเดินทาง ผูVเรียนสามารถเรียนโดยใชVสมารCทโฟนเคร่ื
องใดก็ไดV โดยไมWจําเปYนตVองไปโรงเรียน หรือท่ีทํางาน 

ดVวยประโยชนC ท่ีนW าสนใจเปYนอยWางย่ิงของระบบ Students Aided Students Aided 
ApplicationผูVวิจัยจึงสืบคVนพบวWาเม่ือปลายปZการศึกษา 2562 โรงเรียนมีระบบ Students Aided 
Students Aided Applicationท่ีมีคุณลักษณะยังดVอยกวWาท่ีควรจะเปYน เน่ืองจากยังไมWมีการปรับปรุง 
มีเพียงแตWการใชVคุณลักษณะพ้ืนฐานของ Web browser ของคWายท่ีเปYนท่ีนิยมใชVกันท่ัวไปคือ Google 
Students Aided Applicationหรือ Google Site ซึ่ งไมW เปYน ท่ี นิยมใชV กันในหมูWคณาจารยCของ
โรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบกับระบบ Students Aided Students Aided ApplicationดVวยเหตุน้ี
ผูVวิจัยจึงตระหนักวWาควรนํา Students Aided Students Aided ApplicationมาอยูWบนเว็บไซตCของ
โรงเรียน โดยท่ีคณาจารยCไมWตVองเขVาผWาน Web browser เพ่ือสมัครขอรหัสผWานใหมWอีก ควรใหV
คณาจารยCใชVรหัสผWานเดียวกันกับเว็บไซตCโรงเรียนในการสรVางองคCความรูVผWาน Students Aided 
Students Aided ApplicationไดVเลย หากคณาจารยCทุกคนในโรงเรียนสามารถใชV Students Aided 
Students Aided ApplicationควบคูWไปกับการเรียนการสอนก็จะชWวยลดปpญหาการตรวจการบVาน 
การเช็คช่ือนักเรียน การลาป�วยลากิจของนักเรียนและความปลอดภัยเม่ืออยูWในร้ัวโรงเรียน  

ดั งน้ันหากผูV วิ จัยคVนพบคุณ ลักษณ ะของระบบ Students Aided Students Aided 
Applicationท่ีคาดหวังของคณาจารยCในการสรVางองคCความรูVผWานเว็บไซตCของโรงเรียน ก็อาจทําใหV
ผูVสรVางสรรคC Students Aided Students Aided ApplicationและหนWวยงานท่ีรับผิดชอบทราบวWา
ควรสรVาง Students Aided Students Aided Applicationในรูปแบบใด ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาใหVเกิด
คุณลักษณะของ Students Aided Students Aided Applicationท่ีพึงประสงคC ซึ่งจะอยูWบนเว็บไซตC
ของโรงเรียนในอนาคตอันใกลV เพ่ือใหVงWายตWอการใชVงานและตรงตามความตVองการของคณาจารยC ซึ่ง
จะสW งผลใหV  Students Aided Students Aided ApplicationเปY น ท่ี นิ ยมใชV กันมาก ข้ึน ในห มูW
คณาจารยC และมีสWวนชWวยในการแกVปpญหาตWางๆไดVในท่ีสุด นอกจากน้ีวิธีการในการวิจัยท่ีผูVวิจัยไดV
วางแผนเอาไวVไมWเพียงแตWเปYนการรวบรวมขVอมูล แตWเปYนการประชาสัมพันธCการใชV Students Aided 
Students Aided ApplicationไปในตัวดVวย ซึ่งผูVวิจัยคาดหวังวWาจะไดVรับความสนใจจากคณาจารยCใหV
ต่ืนตัวในการใชVเทคโนโลยีชWวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงยวดอยWาง Students Aided 
Students Aided Application 

 
คําถามการวิจัย 
 เพ่ือทําใหVคณาจารยC ทุกคนไดVประโยชนCจาก Students Aided Application ในการ
แกVปpญหาเก่ียวกับการดูแลชWวยเหลือนักเรียน ผูVวิจัยไดVกําหนดคําถามการวิจัยดังน้ี ความตVองการของ
คณาจารยCในการใชV Students Aided Application คืออะไรคุณลักษณะใดท่ีเปYนท่ีตVองการในการใชV 
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Students Aided Application ของคณาจารยC และจะมีวิธีการใดท่ีชWวยเพ่ิมความนิยมในการใชV 
Students Aided ApplicationใหVเปYนท่ีแพรWหลายในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญW 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาความตVองการของคณาจารยCในการใชV Students Aided Application ผWาน
สมารCทโฟน 
 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของระบบ Students Aided Application ท่ีจําเปYนตWอการใชVงาน
ของนักเรียน คณาจารยC และผูVปกครอง 
 3) เพ่ือหาวิธีการท่ีชWวยเพ่ิมความนิยมในการใชV Students Aided Application ใหVเปYนท่ี
แพรWหลายในโรงเรียนท่ัวประเทศ 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
 เม่ือทําการสนทนากลุWมเสร็จในโรงเรียนแลVวจะนําผลวิจัยไปใชVไดV ดังน้ี 
 1) นําไปพัฒนาระบบ Students Aided Application ของโรงเรียนใหVสะดวกและงWายตWอ
การใชVงานของคณาจารยCโดยท่ัวไปในโรงเรียน 
 2) นําไปวัดผลวWาผูVสรVางสรรคC Students Aided Application ไดVปรับปรุงรูปแบบของแอฟ
พลิเคช่ัน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคCของคณาจารยCครอบคลุมหรือไมW 
 3)นําไปกําหนดมาตรฐานในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนของคณาจารยCท้ังโรงเรียนใหV
เขVากับและทันตWอรูปแบบของ Students Aided Application ท่ีไดVปรับปรุงไปแลVว 
 4) นําไปกระตุVนใหVผูVสรVางสรรคC Students Aided Application ไดVทําการปรับปรุง อยWาง
ตWอเน่ือง 
 5) นํ าไปชW วย เพ่ิ มความ นิยมและเล็ งเห็น ถึ งประโยชนC ในการใชV  Students Aided 
Application ของนักเรียน คณาจารยC ผูVปกครองและผูVเก่ียวขVองโดยท่ัวกัน  
 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข*อง 

Davis (1989) ไดVนําเสนอตัวแบบการยอมรับในเทคโนโลยี เปYนทฤษฎีเก่ียวกับการทําใหVคน
ยอมรับเทคโนโลยีในองคCกรเชWน การนําเอาระบบสารสนเทศ (IT) มาใชV รูปภาพท่ี 1แสดงใหVเห็นวWาตัว
แปรภายนอกมีผลตWอ PU และ PEU โดยท่ีตัวแปรภายนอกท่ีเปYนไปไดVน้ันไดVแกW ความเปYนอาสาสมัคร 
(Voluntariness) ประสบการณC (Experience) บรรทัดฐานซึ่งข้ึนกับบุคคล (Subjective Norm) 
ภาพพจนC  (Image) ความเก่ียวขVองกับงาน(Job Relevance) คุณภาพท่ีไดV  (Output Quality) 
ความสามารถในการแสดงผลลัพธC (Result Demonstrability) (www.vvenkatesh.com ) 

โดยท่ี PU จะนํามาใชVหาดีกรีความแตกตWางของคณาจารยCในเร่ืองประสิทธิภาพของการดูแล
ชWวยเหลือนักเรียนท่ีใชV Students Aided Application โดยใชVคําถามเชWน ทWานคิดวWาประสิทธิภาพ
ของการดูแลชWวยเหลือนักเรียนจะเปYนอยWางไรหากมีการใชV  Students Aided Application 
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นอกจากน้ีจะนํา PEU มาใชVหาดีกรีความแตกตWางของคณาจารยCในเร่ืองของการรับรูVถึงความงWายใน
การใชV  Students Aided Application โดยใชV คําถามเชWน ทWานคิดวWาการใชV  Students Aided 
Application เปYนเร่ืองงWายหรือไมW (ถามหลังจากการสาธิตการใชV Students Aided Application ไป
แลVว) 

การสังเกตประโยชนC Perceived Usefulness (PU) คือการรับรูVถึงประโยชนCของเทคโนโลยีท่ี
เขVามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตเชWน คอมพิวเตอรC หากผูVใชVทราบถึงประโยชนCและความจําเปYนท่ีตVอง
ใชVก็จะเกิดความตVองการใชVเพ่ิมอัตถประโยชนCท่ีจะไดVรับ และความงWายตWอการใชV Perceived ease of 
use (PEU) คือการรับรูVถึงความงWายในการใชVเทคโนโลยีน้ันๆเชWน เม่ือผูVใชVเรียนรูVท่ีจะใชVแลVวพบวWาใชVไดV
งWายและสะดวกก็จะยอมรับเอาเทคโนโลยีน้ันๆเขVามาใชVในชีวิตประจําวันโดยไมWเกิดการตWอตVาน
เทคโนโลยี 
 Bagozzi et al.(1992) ไดVอธิบายไวVวWา เน่ืองมาจากเทคโนโลยีใหมWเชWนคอมพิวเตอรCน้ันมี
ความสลับซับซVอนและเปYนสWวนหน่ึงของความไมWแนWนอนท่ีบังเกิดข้ึนในใจของผูVตัดสินใจเลือกใชVซึ่งก็
ตVองยอมใหVกับความสําเร็จในการนําเอาเทคโนโลยีใหมWมาใชV โดยท่ีบุคคลจะต้ังทัศนคติและความต้ังใจ
ผWานความพยายามท่ีจะเรียนรูVเทคโนโลยีใหมW กWอนท่ีจะเร่ิมออกแรงพยายามโดยตรงตWอการใชV ทัศนคติ
ท่ีมีตWอการใชVและความต้ังใจท่ีอาจจะไมWคWอยยอมรับหรือขาดการชักจูงโนVมนVาวใจอาจเกิดข้ึนภายหลัง
จากการเร่ิมตVนท่ีจะเรียนรูVเทคโนโลยีใหมW ดังน้ันการใชVจริงอาจไมWเปYนไปโดยตรงหรือทันทีทันใดโดย
เปYนผลมาจากทัศนคติและความต้ังใจน่ันเอง 
 

 
ภาพท่ี 1 ท่ีมา:  www.istheory.yorku.ca 

 
งานวิจัยคร้ังน้ีจะไมWศึกษาเก่ียวกับตัวแปรภายนอกดังกลWาว รูปภาพท่ี 2 แสดงถึงขอบเขต

โมเดลท่ีผูVวิจัยจะทําการศึกษา ซึ่งจะศึกษาถึงความต้ังใจจะใชV(Attitude toward Using) ท่ีเปYนผลมา
จาก PU และ PEU เทWาน้ัน ไมWสนใจวWา PU และPEU น้ันเปYนผลมาจากอะไรบVาง เพียงแตWในกลุWม
คณาจารยC ท่ีสนใจจะศึกษาน้ันตVองมีสภาพแวดลVอมในการเรียนรูVเทคโนโลยีท่ีตWางกันมาตาม
ประสบการณCชีวิตท่ีตWางกัน แลVวทําการใหVความรูVท่ีถูกตVองเก่ียวกับ Students Aided Application 
กWอน เม่ือคณ าจารยC โรงเรียนสาธิตก รุงเทพธนบุ รี รับ รูV ถึ งประโยชนC ของ Students Aided 
Application วWาสามารถแกVปpญหาการสอนไมWทันของพวกเขาไดV คณาจารยCเหลWาน้ันก็อาจมีความต้ังใจ
มากข้ึนท่ีจะใชV Students Aided Application ใหVเปYน หลังจากน้ันจึงทําการสาธิตการใชV Students 



212 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Aided Application ในทํานองเดียวกัน ถVาคณาจารยC เหลWาน้ันไดVทราบวWา Students Aided 
Application น้ันใชVไดVงWายเพียงใด ก็จะเพ่ิมความต้ังใจท่ีจะใชV Students Aided Application ใหVเปYน
ใหVไดV 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ีไดVนําแบบจําลอง Technology Acceptance Model (TAM)มา
ใชVวัดทัศนคติของคณาจารยCซึ่งมีสภาพแวดลVอมในการเรียนรูVเทคโนโลยีท่ีตWางกัน โดยเนVนปpจจัยท่ี
สําคัญอยูW 2 สWวน คือ การสังเกตประโยชนC Perceived Usefulness (PU) และความงWายตWอการใชV 
Perceived ease of use (PEU)ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ีคือคณาจารยCของโรงเรียนจํานวน
ท้ังสิ้น 40 คน จํานวนกลุWมตัวอยWางไดVท้ังหมด 5 คนเคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูลคือการ
สนธนากลุWมยWอย (Focus Group) 

 
แบบจําลอง Technology Acceptance Model (TAM) 

 
ภาพท่ี 2 Technology Acceptance Model (Davis, 1989) 

 
รูปแบบของการวิจัยในคร้ังน้ีเปYนการศึกษาเฉพาะราย (Case study) เพ่ือเนVนการเจาะลึกถึง

ความคาดหวังของคณาจารยCท่ีมีตWอคุณลักษณะของแอพพลิเคช่ันดูแลชWวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหVทราบ
ถึงความตVองการในมุมมองของคณาจารยCผูVใชV Students Aided ApplicationเทWาน้ัน ดังน้ันการวิจัย
คร้ังน้ีจึงสนใจเฉพาะกลุWมของคณาจารยCโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเทWาน้ันโดยไมWรวมถึงนักเรียน
โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีหรือบุคคลภายนอกท่ีใชV Students Aided ApplicationดVวยเชWน 
ผูVปกครอง 

ลักษณะของงานวิจัยน้ีเปYนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือทําการรวบรวม
ผลโดยการสัมภาษณCกลุWมยWอย (Focus group) โดยสัมภาษณCจากกลุWมของคณาจารยCโรงเรียนขอบเขต
ของประชากรท่ีจะทําการศึกษาคือ คัดเลือกจากคณาจารยCโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจากท้ังหมด 
40 คน โดยทําการเลือกมา 5 ทWาน เพ่ือใหVงWายตWอการควบคุมและการสัมภาษณCอยWางท่ัวถึง 
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วิธีการเลือกกลุWมตัวอยWางไมWใชVความนWาจะเปYน (Non-Probability sampling) เปYนการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเปYนการเลือกตัวอยWางท่ีมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง
ตามท่ีตVองการศึกษาในจํานวนท่ีเหมาะสม แตWไมWไดVเปYนตัวแทนของกลุWมประชากรท้ังหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีเปYนเคร่ืองมือวัดทางสังคมศาสตรCแบบสัมภาษณCเชิงลึก โดยทํา
การสัมภาษณCเปYนกลุWมยWอย (Focus Group) ใชVเวลาสัมภาษณCโดยประมาณ 1.5-2.5 ช่ัวโมง โดย
ภายใน 1 ช่ัวโมงแรกจะเปYนการใหVความรูVท่ีถูกตVองเก่ียวกับ Students Aided ApplicationพรVอม
แจกเอกสารประกอบ จากน้ันก็ทําการสาธิตการใชV Students Aided ApplicationแลVวจึงเร่ิมทําการ
สัมภาษณCเม่ือเขVาช่ัวโมงท่ี 2 การทดสอบเคร่ืองมือทําไดVโดยตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
variability) อาศัยผูVเช่ียวชาญอยWางนVอย 3 คน ประเมินหาคWาดัชนีความสอดคลVอง (Index of item 
objective congruence:IOC) ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขVอมูล ผูV วิจัยจะถูกวิภาคจากกลุWม
ตัวอยWางท้ังหมดอีกคร้ังเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและเพ่ือใหVทราบวWาเกิดการนําผลการวิจัยไปใชVอยWางไร
บVาง  

ลักษณะตัวแปรในการวิจัยถูกกําหนดใหVเปYนตัวแปรเชิงกลุWมประเภทลําดับ (Ordinal scale) 
ไดVแกWชWวงกลุWมอายุ, ชWวงกลุWมอายุงานและประสบการณCการเปYนอาจารยC  แลVวกําหนดลําดับตามความรูV
เก่ียวกับการใชV Students Aided Applicationซึ่งมี 2 ลําดับ จํานวน 5 คน  

สถิติท่ีใชVในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนาโดยเปรียบเทียบความแตกตWางจากคWาเฉลี่ยและรVอย
ละในแตWละกลุWม ท้ังหมด 5 คน ตามจํานวนคณาจารยC ณ ปpจจุบันท่ีมีอยูW 40 คนในโรงเรียนดังน้ันหาก
มีการใชV Students Aided Applicationเพ่ือถWายทอดและแลกเปลี่ยนองคCความรูVกันในหมูWคณาจารยC
ของโรงเรียน ก็เทWากับวWาโรงเรียนไดVมีเคร่ืองมือเพ่ิมคือ Students Aided Applicationเพ่ือชWวยในการ
ดึงท้ังความรูVในคน (tacit knowledge) ซึ่งเปYนความรูVที่ตVองอาศัยระยะเวลาในการถWายทอด เน่ืองจาก
เปYนนามธรรม จับตVองไมWไดVเชWน ทัศนคติ, คWานิยม, ความเช่ือ และความรูVในกระดาษ (explicit 
knowledge) ซึ่งเปYนความรูVท่ีพรVอมจะถWายทอดไดVทันที เพราะผWานการประมวลผล ตีความหรือ
ถอดรหัสแลVว เชWนไดอะแกรม ทฤษฎี/Model หรือกระบวนการ/วิธีการตWางๆเขVามาไวVในท่ีเดียวกันคือ
บน Students Aided Applicationของโรงเรียนน่ันเอง  

ดVวยเหตุน้ีองคCความรูVจะถูกตWอยอดหรือเกิดการตกผลึกไดVโดยผูV ใชV  Students Aided 
ApplicationทุกคนไมWวWาจะเปYนระหวWางอาจารยCดVวยกันหรือระหวWางนักเรียนและผูVท่ีสนใจภายนอกก็
ตาม ดังน้ันจึงเปYนการดึงเอาองคCความรูVมาเปYนสมบัติขององคCกรอยWางประเมินคWาไมWไดVเพราะไมWมีท่ี
สิ้นสุดในการปรับปรุงองคCความรูV 

 
สรุปผลการวิจัย 

คณาจารยCลงความเห็นตรงกันท้ังแบบสอบถามและการสนทนากลุWมวWา Students Aided 
ApplicationเปYนสWวนเสริมท่ีชWวยใหVการเรียนการสอนเปYนไปไดVอยWางสะดวกสบายมากข้ึน จาก
การศึกษาคุณลักษณะของระบบ Students Aided Application ท่ีจําเปYนตWอการใชVงาน พบวWา
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คุณลักษณะท่ีจําเปYนตWอการใชVระบบ Students Aided Application คือสามารถตรวจแบบฝvกหัดท่ี
เปYนตัวเลือก (Choices) ไดV โดยไมWตVองเสียเวลาตรวจเอง  

การหาวิธีการท่ีชWวยเพ่ิมความนิยมในการใชV Students Aided ApplicationพบวWาความนิยม
ใชV Students Aided Application นVอยน้ันอาจเกิดจากการท่ีคณาจารยCมีความกังวลเร่ืองความเปYน
สWวนตัวของขVอมูลและการละเมิดลิขสิทธ์ิ คณาจารยCเสนอวิธีการแกVไขวWาควรตVองมีรหัสผWาน 
(Password) ใหVผูVดูแลระบบเขVาไปดูเน้ือหาใน Students Aided Application ของอาจารยCไดVทั้งหมด
เทWาน้ัน แตWคนนอกไมWสามารถดูไดV ซึ่ง Students Aided Application มีคุณสมบัติดังกลWาวอยูWแลVว  

นอกจากน้ีสาเหตุท่ีทําใหVความนิยมใชV Students Aided Application นVอยซึ่งผูVวิจัยคาดไวV
ในเบ้ืองตVนวWาเปYนปpญหากลับไมWใชWปpญหาเม่ือไดVผลการวิจัยเสร็จสิ้นแลVว คือในเร่ืองวิธีการเขVาใชV 
Students Aided Application ท่ีผูVวิจัยมีความคิดเห็นสWวนตัววWานWาจะเปYนชWองทางเดียวกันกับการ
เขVาสูWระบบบนเว็ปไซตCของโรงเรียน  

ในการหาวิธีการท่ีชWวยเพ่ิมความนิยมในการใชV Students Aided Application ใหVเปYนท่ี
แพรWหลายในหมูWคณาจารยCพบวWาตอบตรงกันหลายกลุWมวWา ควรมีโครงการนํารWองทําใหVเห็นเปYนตัวอยWาง
กWอน แลVวหากนักเรียนไดVลองใชVและเกิดความพึงพอใจก็จะกระตุVนใหVคณาจารยCทํา Students Aided 
Application ในวิชาท่ียังไมWมีเพ่ิมข้ึนไดVนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ขVอคVนพบบางประการท่ีตรงกับงานวิจัยของ TIMOTHY TEO (2009) ไดVทําวิจัยเร่ือง THE 
IMPACT OF SUBJECTIVE NORM AND FACILITATING CONDITIONS ON PRE-SERVICE 
TEACHERS’ ATTITUDE TOWARD COMPUTER USE ท่ีพบวWาผูVบริหารโรงเรียนควรจะจัดหาเคร่ือง
อํานวยความสะดวก เพ่ือใหVแนWใจวWามีความสนับสนุนอยWางมีประสิทธิภาพ และมีความดูแลครูท่ี
ประสบผลสําเร็จในการใชVเทคโนโลยี ตรงกับความเห็นของคณาจารยCในกลุWมแรกวWาอุปสรรคในการใชV 
Students Aided Application อยWางหน่ึงคือไมWมีสัญญาณอินเตอรCเน็ตในหVองเรียน โดยพบใน
ขVอเสนอแนะจากแบบสอบถามดVวยวWา กWอนจะพัฒนา Students Aided Application ไดVดี ควร
พัฒนาท่ีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกใหVทั่วถึงเสียกWอน  
 อยWางไรก็ตามความคาดหวังของคณาจารยCโดยท่ัวไปท่ีมีตWอ Students Aided Application 
คือการชWวยตรวจการบVานและแบบฝvกหัดท่ีเปYนตัวเลือกไดV 
 นอกจากน้ีคณาจารยCยังคาดหวังวWาการมีรหัสผWานจะชWวยปกป�องการละเมิดลิขสิทธ์ิไดV 
เน่ืองจากมีเพียงผูVดูแลระบบเทWาน้ันท่ีสามารถเขVาไปดูเน้ือหาใน Students Aided Application ของ
อาจารยCไดVทั้งหมด ซึ่งคนนอกไมWอาจดูไดV  
 
ข*อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการวิจัยขVางตVน ผูVวิจัยเสนอแนะวWานอกจากการอบรมการใชV Students Aided 
Application แลVว ควรมีการอบรมทักษะการเตรียมสื่อการสอนดVวยคอมพิวเตอรCใหVนWาสนใจอีกดVวย 
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ท้ังน้ีเพ่ือใหVคณาจารยCปรับปรุงรูปแบบ Students Aided Application ของแตWละทWานใหVไมWนWาเบ่ือ
เชWน การใสWเสียง effect ตWางๆ ซึ่งคุณสมบัติขVอน้ีเปYนท่ีคาดหวังของคณาจารยCหลายกลุWม และ 
Students Aided Application ปpจจุบันก็ทําไดVแลVว หากแตWคณาจารยCยังใชVไมWเปYน รวมถึงขาดศิลปะ
ในการเตรียมสื่อการสอนใหVดึงดูดใจผูVเรียน จึงควรมีการอบรมในเร่ืองน้ีตามมาดVวย 
 เพ่ือใหVการใชV Students Aided Application ไดV รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน โรงเรียนควร
ปรับปรุงสัญญาณอินเตอรCเน็ต Wifi ใหVเขVาถึงทุกหVองเรียน เพ่ือใหVคณาจารยCสามารถเป�ด Students 
Aided Application ไดVในหVองเรียน เพ่ือใหVคณาจารยCเป�ด Link ท่ีเช่ือมตWอไวVใน Students Aided 
Application ใหVดูพรVอมกับการสอนไดVดVวย อาจสWงผลใหVคณาจารยCอยากเตรียมการสอนและปรับปรุง
เน้ือหาใหVทันสมัยอยูWเสมอ และอาจชWวยใหVคณาจารยCทําการเรียนการสอนไดVอยWางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ท้ังน้ีหากอาจารยCทWานใดท่ีตVองการจะใชV Students Aided Application ควรพึงระลึกอยูW
เสมอวWาควรตVองใหVการดูแลเอาใจใสWอยWางใกลVชิดกับนักเรียนในหVองเรียนอยWางเพียงพอกWอน และควร
สอดแทรกการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมรWวมดVวย เน่ืองจากสิ่งเหลWาน้ี Students Aided 
Application ทําแทนใหVไมWไดVแนWนอน หรือหากทําไดVก็นWาสนใจและเหมาะท่ีจะทําการวิจัยในลําดับ
ตWอไปในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรมกับการใชV Students Aided Application แทนการสอนจริง 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุWงหมายเพ่ือ 1) สรVางรูปแบบความสัมพันธCเชิงโครงสรVางของปpจจัยท่ีมี
อิทธิพลตWอความสามารถทางการแขWงขันแกWธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทย และ 2) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลVองระหวWางรูปแบบความสัมพันธCเชิงสาเหตุของปpจจัยท่ีมีผลตWอความสามารถ
ทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทยอยWางย่ังยืน กับขVอมูลเชิงประจักษC กลุWม
ตัวอยWางคือ ผูVประกอบการในเขตภาคกลาง จํานวน 274 ราย ทําการสุWมตัวอยWางโดยคํานึงถึงความนWาจะ
เปYน(probability sampling) ดVวยวิธีการสุWมอยWางงWาย(simple random sampling) ใชVวิธีการจับฉลาก
แบบไมWใสWคืน(simple random sampling without replacement) ทําการวิเคราะหCขVอมูลท่ีไดVจาก
แบบสอบถามโดยนําไปวิเคราะหCทางสถิติโดยใชVเทคนิคเพ่ือวิเคราะหCปpจจัย (Factor Analysis) วิเคราะหC
อิทธิพลระหวWางตัวแปร (Path Analysis) ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี รVอยละ 95  

ผลการวิจัยพบวWา ความไดVเปรียบทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรใน
ประเทศไทยสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมอยWางย่ังยืน ประกอบดVวย 3 ประการหลัก คือ 
ความไดVเปรียบดVานผูVขายวัตถุดิบ  ความไดVเปรียบตWอผูVผลิตรายใหญW และการรักษาระดับผลการ
ดําเนินงานอยWางย่ังยืน โดยผลการตรวจสอบความสอดคลVองของรูปแบบความสัมพันธCเชิงโครงสรVาง
พบวWามีความสอดคลVองกับขVอมูลเชิงประจักษC โดยมีคWา CMIN=236.907, DF=236, P=0.471, 
CMIN/DF=1.004, GFI=0.941, AGFI=0.913, CFI=1.000, NFI=0.925, IFI = 1.000, RMR = 
0.040, RMSEA=0.004 อยูWในเกณฑCมาตรฐานทุกคWา อีกท้ังผลการวิเคราะหCอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอVอมและอิทธิพลรวมของรูปแบบรูปแบบความสามารถทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกล
การเกษตรในประเทศไทย พบวWา ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตWอการรักษาระดับผลการดําเนินงานอยWาง
ย่ังยืนของธุรกิจเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรในประเทศไทย คือปpจจัยทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ความ
ไดVเปรียบตWอผูVขายวัตถุดิบ และ ความไดVเปรียบตWอผูVผลิตรายใหญW   

 

คําสําคัญ: เคร่ืองจักรกลการเกษตร, ความไดVเปรียบทางการแขWงขัน, ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ, แหลWง
เงินทุนตVนทุนตํ่า และ ระบบโครงสรVางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to create a model of structural relationship 

of factors affecting of the competitive advantage model for Thailand agricultural 
machinery and 2) to investigate goodness of fit of the created model and empirical 
data of cause and effect relationship factor affecting the competitive advantage model 
for Thailand agricultural machinery. The samples comprised a total 274 agricultural 
machinery entrepreneurs in center of Thailand. Using probability sampling by simple 
random sampling without replacement. To analyze data from the questionnaire and 
to analyze the confirmatory factor analysis, and to analyze path analysis factors at 
confidential interval at 95% 

The findings were as follows: The competitive advantage for Thailand agricultural 
machinery are consisting of 3 factors 1) supplier competitive advantage 2) Advantages 
to large business and 3) Sustainable performance. A model of structural relationship 
was corresponded to empirical data CMIN=236.907, DF=236, P=0.471, CMIN/DF=1.004, 
GFI=0.941, AGFI=0.913, CFI=1.000, NFI=0.925, IFI = 1.000, RMR = 0.040, RMSEA=0.004. 
Factors affecting to the sustainable competitive advantage for Thailand agricultural 
machinery are there 1) Quality of resources 2) supplier competitive advantage and  
3) Advantages to large business. 
 
Keywords: agricultural machinery, competitive advantage, quality resources, low cost 
of capital and modern Infrastructure. 
 
บทนํา 

วิกฤตเศรษฐกิจ “ซับไพรCม” หรือ วิกฤตแฮมเบอรCเกอรC ปZ 2551-2552ในสหรัฐอเมริกาสWง
ผลกระทบเช่ือมโยงไปท่ัวโลกเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเปYนประเทศมหาอํานาจและเปYนประเทศคูWคVาท่ี
สําคัญท้ังทางดVานการคVา การลงทุนและการเงินขVามชาติ ผลกระทบคร้ังน้ีทําใหVอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ัวโลกลดลง ทําใหVผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกา กลุWมสหภาพยุโรปและ
เอเชียลดลง เน่ืองจากเม่ือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกตํ่าจะทําใหVการบริโภค การลงทุนลดลง สWงผล
ใหVประเทศอ่ืนๆท่ีเก่ียวขVองมีอุปสงคCรวมลดลงดVวยจึงทําใหVอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอ่ืนๆลดลงจนถึงปpจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตตVองเผชิญกับปpญหาขาดทุนอยWางมากเน่ืองจาก
ยอดขายลดลงมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขVองการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน้ี
เปYนผลทําใหVเศรษฐกิจท่ัวท้ังโลกถดถอย เกิดการวWางงาน แรงงานท่ัวโลกตVองตกงาน เม่ือสถาบัน
การเงิน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตWางๆ ประสบปpญหาขาดทุนหรือตVองป�ดกิจการดังน้ันจึงทําใหVมีอัตรา
การวWางงานเพ่ิมข้ึน สWงผลกระทบเช่ือมโยงกันท่ัวโลกทําใหVแรงงานท่ัวโลกตกงานอยWางหลีกเลี่ยงมิไดVทํา
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ใหVอํานาจซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคลดลงและอุปสงคCรวมลดลงเศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก
ทุกประเทศท่ัวโลกพยายามสรVางเถียรภาพทางเศรษฐกิจใหVสามารถผWานพVนวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
ดังกลWาว โดยมีการปรับตัวเพ่ือใหVทันตWอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมท้ังจะตVองมีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแขWงขันสูง ท้ังน้ี จะตVองใหVความสําคัญตWอการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ
และภายนอกประเทศอยWางมีประสิทธิภาพและ รูVเทWาทัน มีการปรับโครงสรVางการผลิต โดยใชV
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมWเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแทนการเพ่ิมการใชV ปpจจัยการผลิต กWอใหVเกิดการ
เช่ือมโยงกิจกรรมในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ รวมท้ังเช่ือมโยงธุรกิจขนาด ใหญWกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยWอมอยWางสมดุล เพ่ือสรVางมูลคWาเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการท่ีตรงกับความ 
ตVองการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนสรVางความแปลกใหมWเพ่ือนําตลาดไปสูWการ
เพ่ิมการจVางงาน การยกระดับรายไดV ท่ีแทVจริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขWงขันของประเทศ, 2554 หนVา 1) 

ภาคการผลิตของประเทศไทยต้ังแตWปZ  2550-2559มีการปรับตัวท่ีคWอนขVางชVา เม่ือ
เปรียบเทียบกับภาวะท่ีโลกปรับเปลี่ยน เขVาสูWระบบเศรษฐกิจท่ีอาศัยฐานความรูVเปYนปpจจัยสําคัญใน
การพัฒนา เน่ืองจากประสิทธิภาพการผลิตท้ังใน ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยูWในระดับตํ่ากวWา
ประเทศคูWแขWง โดยพืชเกษตรหลักไมWสามารถแขWงขันไดV มีการใชV ทรัพยากรธรรมชาติอยWางสิ้นเปลือง 
ขาดการอนุรักษCฟ��นฟูอยWางเปYนระบบ โดยเฉพาะท่ีดินและทรัพยากรนํ้า กWอใหVเกิด ความเสื่อมโทรม
ของฐานการผลิตและเปYนปpญหาตWอเน่ืองดVานเศรษฐกิจและสังคม สWงผลกระทบตWอการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ใน ระยะยาว อีกท้ังสถาบันเกษตรกรยังขาดความเขVมแข็งในการมีสWวนรWวมในการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและ ภาคการเกษตรโดยรวม ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีตVนทุนในกระบวนการผลิตสูง 
เน่ืองจากแรงงานขาดทักษะและไมW สามารถปรับใชVเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลิตภัณฑCมีคุณภาพตํ่า สรVาง
ปpญหาสิ่งแวดลVอมขาดการออกแบบท่ีดี รวมท้ัง ระบบโครงสรVางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกไมW
มีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีจุดอWอนในดVานการสรVางมูลคWาเพ่ิมของภาคการผลิต ขาดการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมตWอเน่ือง อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยWอม สWวนใหญWยัง
อWอนแอ และขาดกลไกท่ีจะประสานเช่ือมโยงธุรกิจขVามชาติในการถWายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
ทักษะ ฝZมือแรงงาน รวมท้ังผูVประกอบการของไทยสWวนใหญWยังไมWสามารถปรับตัวเพ่ือการแขWงขันใน
ตลาดท่ีมีพลวัตและผันผวนสูงข้ึนไดV (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, online http://www.fpo.go.th 
สืบคVนเม่ือ 4 กย 60) 
 สอดคลVองกับแนวทางในการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลเพ่ือสรVางความสามารถในการแขWงขัน
นําโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธC จันทรCโอชา ไดVกลWาวปาฐกถาตอนหน่ึง เม่ือวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดVใจความวWา “ไทยแลนดC 4.0 เกิดจากการท่ีโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตWางจากโลกในศตวรรษท่ี 20 เพราะเปYนการเปลี่ยนแปลงใน
ดVานของโครงสรVาง และเปYนโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยWางรวดเร็วมากท้ังในดVานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี การใชVชีวิตของคนในสังคมยุคใหมW อีกท้ังเปYนโลกท่ีมีความหลากหลายในเร่ืองของมิติ ท้ังใน
ดVานธรรมชาติ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม สWงผลใหVเกิดท้ังโอกาสและภัยคุกคามข้ึน ซึ่งประเทศไทย
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ตVองปรับตัวใหVสอดคลVองกับสถานการณCท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว คือ เม่ือโลกเปลี่ยนไทยจึงตVอง
ปรับ”โดย ฯพณฯ ทWานพลเอกประยุทธC จันทรCโอชา ไดVนําโมเดล ไทยแลนดC 4.0 ซึ่งรัฐบาลตVองการใหV
เกิดการขับเคลื่อนยุค 1.0 ซึ่งเปYนยุคของการทําการเกษตรและงานหัตถกรรม ไปยุค 2.0 เปYนยุคท่ี
ขับเคลื่อนดVวยอุตสาหกรรมเบา และ 2.0 ไปยุค 3.0 เปYนยุคอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซVอน เนVนการ
สWงเสริมการสWงออกและสนับสนุนการลงทุน การนําเขVาเทคโนโลยีจากตWางประเทศ หลอมรวมกันเพ่ือ
กVาวไปสูWยุคไทยแลนดC 4.0 ท่ีมุWงไปสูWความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนอยWางเปYนรูปธรรม (การปาฐกถา ของพล
เอกประยุทธC จันทรCโอชา 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.เพ่ือตรวจสอบความสอดคลVองของตัวแบบกับขVอมูลเชิงประจักษCของปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอ
ความสามารถทางการแขWงขันแกWธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทย และ  
 2.เพ่ือสรVางรูปแบบความสามารถทางการแขWงขันท่ีเหมาะสมแกWธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตร
ในประเทศไทย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 
 เคร่ืองจักรกลการเกษตร หมายถึง (Agricultural Machinery) หมายถึง เคร่ืองจักรท่ีใชVใน
ภาคเกษตรกรรมเก่ียวกับพืชและสัตวC ท้ังท่ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือการทุWนแรง การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การเพ่ิมคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทาง
การเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทดVานการใชVงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศเปYนสําคัญ
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) 

ความสามารถทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทยหมายถึง การ
ท่ีผูVประกอบการธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทย สามารถทนตWอแรงกดดัน 5 ประการ 
ตามทฤษฎี Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990) ประกอบดVวย   

อุปสรรคกีดขวางการเขVาสูWอุตสาหกรรมหมายถึง มีความสามารถอดทนตWอแรงกดดันของ
คูWแขWงขันรายใหมWที่จะเขVามาในธุรกิจจักรกลการเกษตร 

แรงผลักดันจากผูVผลิตหรือคูWแขWงท่ีมีในอุตสาหกรรมหมายถึง มีความสามารถอดทนตWอ
แรงผลักดันจากผูVผลิตหรือคูWแขWงท่ีมีในธุรกิจจักรกลการเกษตร 

อํานาจตWอรองของผูVขายหมายถึง มีความสามารถอดทนตWอแรงผลักดันจากอํานาจการตWอรอง
ของผูVขายหรือผูVสWงมอบวัตถุดิบในธุรกิจจักรกลการเกษตร 

อํานาจการตWอรองของกลุWมผูVซื้อหรือลูกคVาหมายถึง มีความสามารถอดทนตWอแรงผลักดันจาก
การตWอรองของกลุWมผูVซื้อหรือลูกคVาในธุรกิจจักรกลการเกษตร 

แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินคVาอ่ืนๆซึ่งสามารถใชVทดแทนไดV หมายถึง มีความสามารถอดทนตWอ
แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินคVาทดแทนในธุรกิจจักรกลการเกษตร 
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ปpจ จัยการผลิต  (factor conditions) หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอยW างท่ีประเทศมี  (Factor 
Endowment) และเก่ียวขVองกับการผลิตของผูVผลิตภายในประเทศ และมีผลกระทบตWอความ
ไดVเปรียบและเสียเปรียบในการแขWงขัน 

ความสามารถดVานวิทยาศาสตรC เทคโนโลยี และนวัตกรรม (innovation) หมายถึง 
ทรัพยากรท่ีเกิดจากการสรVางสรรคC  พัฒนาและฝvกอบรมและนวัตกรรม 

โครงสรVางพ้ืนฐาน (infrastructure) หมายถึงปริมาณสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และราคาไมW
แพง ในท่ีน้ีหมายถึง เคร่ืองสาธารณูปโภคตWางๆ ท่ีเก่ียวขVองกับการผลิต เชWน ไฟฟ�า นํ้าประปา 
โทรศัพทC การขนสWง เปYนตVน 

ตลาดเงินในประเทศไทย (finance)หมายถึงจํานวนและตVนทุนในการจัดหาและไดVมาซึ่ง
เงินทุน ประเทศใดก็ตามท่ีมีแหลWงเงินทุนในประเทศท่ีมีตVนทุนตํ่า อัตราดอกเบ้ียตํ่าและความม่ันคงของ
แหลWงเงินในประเทศ รวมถึงปริมาณเงินทุนท่ีเพียงพอในประเทศ 

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 

1.ผลจากการวิจัยน้ีทําใหVทราบถึงระดับความสามารถทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกล
การเกษตรในประเทศไทยปpจจุบัน 

2.เปYนแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการแขWงขันท่ีเหมาะสมแกWธุรกิจเคร่ืองจักรกล
การเกษตรในประเทศไทย 

3.เปYนแนวทางใหVหนWวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขVองสามารถสนับสนุนใหVธุรกิจเกิดการพัฒนา
ความสามารถทางการแขWงขันท่ีถูกทิศทาง 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามท้ังหมด 274 คน สWวนใหญWเปYนเพศชาย มีอายุอยูW
ระหวWาง 41-50 ปZ จํานวนมากท่ีสุด อีกท้ังสWวนใหญWเปYนเจVาของกิจการ โดยมีประสบการในการผลิต
เคร่ืองจักรท่ีเก่ียวขVองกับธุรกิจเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรมาเปYนระยะเวลามากกวWา 10 ปZ ท้ังน้ีการ
ดําเนินธุรกิจโดยมากเปYนลักษณะกิจการคนเดียว ใชVเงินลงทุนเร่ิมตVนไมWเกิน 1,000,000 บาท มีจํานวน
พนักงานท้ังสิ้นใจกิจการไมWเกิน 5 คน ท้ังน้ีสWวนใหญWมีรายไดVหลักมาจากการซWอมบํารุงมากท่ีสุด ผูVวิจัย
ยังพบวWา เทคโนโลยีท่ีผูVประกอบการใชVสWวนใหญWจะตํ่ากวWาคูWแขWงขันท่ีเปYนลักษณะกิจการขนาดใหญW 
อยWางไรก็ตาม ผูVประกอบการเนVนการแขWงขันเร่ืองราคาถูกและคุณภาพดี แมVจะสWงผลตWอกําไรท่ีตํ่าลงก็
ตาม 

รูปแบบความสามารถทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทยอยWาง
ย่ังยืน มีความสามารถในการแขWงขันจําแนกเปYน 3 ประการ กลWาวคือ 1) ความไดVเปรียบตWอผูVขาย
วัตถุดิบ 2)  ความไดVเปรียบตWอผูVผลิตรายใหญW และ 3) การรักษาระดับผลการดําเนินงานอยWางย่ังยืน
ของธุรกิจเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรในประเทศไทย  ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธCท่ีมีความสอดคลVอง
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กลมกลืนกับขVอมูลเชิงประจักษC ปpจจัยท่ีสWงผลตWอความไดVเปรียบในการแขWงขันของธุรกิจ ประกอบดVวย 
1) ปpจจัยทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ 2) แหลWงเงินทุนตVนทุนตํ่า และ 3) ระบบโครงสรVางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย 
 
อภิปรายผล 
 ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทยท่ีมีขนาดกลางและขนาดยWอมมีความโดดเดWนใน
ลักษณะดังตWอไปน้ี ประการท่ี 1 ในดVานการปรับตัวใหVเขVากับสภาพแวดลVอมทางธุรกิจไดVอยWางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมจะเขVาถึงผูVสWงมอบวัตถุดิบไดVอยWางลึกซึ่งมากกวWาธุรกิจขนาด
ใหญW ในลักษณะ เพ่ือน หรือ ครอบครัว ทําใหVเกิดความสัมพันธCท่ีดี จะสามารถชWวยเพ่ิมความสามารถ
ในการแขWงขันขององคCกรไดV โดยเฉพาะในเร่ืองของการลดตVนทุนการผลิต กลWาวคือ ถVาผูVสWงมอบ
วัตถุดิบสามารถสWงมอบวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามเวลาท่ีกําหนด ก็จะสามารถ ลดปpญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในโรงงานไดV สอดคลVองกับผลการศึกษาของ อนุพงศC อวิรุทธา และ เกวลี วัดพWวง
แกVว (2560) ทําการศึกษาเร่ืองทักษะการบริหารความสัมพันธCและการพัฒนาความสัมพันธCของผูVซื้อ
และผูVสWงมอบท่ีสWงผลตWอประสิทธิผลการดําเนินงานการบริหารความสัมพันธC กรณีศึกษา บริษัท ลา
ซาดVา จํากัด(ประเทศไทย) อีกท้ังผลการศึกษายังกลWาวถึงความสัมพันธCท่ีสามารถพยากรณCประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน 
 ประการท่ี 2 ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทยขนาดกลางและขนาดยWอมมีความ
ไดVเปรียบตWอผูVผลิตรายใหญW ดVาน 1) ตVนทุนคงท่ี และตVนทุนการเก็บรักษาท่ีตํ่ากวWา 2) กําลังการผลิต
มากยWอมทําใหVเกิดกําลังการผลิตสWวนเกินมาก ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมมีกําลังการผลิตท่ี
เพียงพอกับความตVองการ และ 3) หากธุรกิจขนาดใหญWมีปpญหาและอุปสรรคจําเปYนตVองปรับตัว
เปลี่ยนแปลงท้ังโรงงาน ท่ีต้ัง และ ตัวสินคVา ตVองใชVระยะเวลานานและเงินลงทุนสูงจึงทําใหVเปYน
อุปสรรคตWอการขยับตัว สอดคลVองกับผลการศึกษาของ วิโรจนC เจษฎาลักษณC และ วัลยา กํ่ารามัญ 
(2560) ทําการศึกษากลยุทธCการสรVางความไดVเปรียบทางการแขWงขันของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑC ดVานการเปYนผูVนําทางดVานตVนทุน โดยการมีตVนทุนการผลิตตํ่าจะสรVางความไดVเปรียบ และ
สามารถสรVางทุกสิ่งทุกอยWางใหVแตกตWางข้ึนมาไดV และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมสามารถสรVาง
ความไดVเปรียบมากกวWาองคCกรธุรกิจขนาดใหญW     
 ประการสุดทVาย ความไดVเปรียบในการรักษาระดับผลการดําเนินงานอยWางย่ังยืนของธุรกิจ
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งประกอบดVวย 1) การมีฐานลูกคVาท่ีมีความจงรักภักดี 
2) การมีชWองทางการจัดจําหนWายท่ีลูกคVาเขVาถึงไดVงWาย 3) มีการลงทุนอยWางตWอเน่ืองเพ่ือพัฒนาสินคVา
และการบริการ และ 4) กิจการผลิตสินคVาในลักษณะท่ีมีการประหยัดจากขนาด ท้ังน้ีสอดคลVองกับผล
การศึกษาของ นิสา จันทรCหอม มาเรียม นะมิ และ อัมพาล ชูสนุก (2558) ทําการศึกษาถึงอิทธิพล
ของคุณภาพการใหVบริการหลังการขาย กลWาวคือ ความเช่ือม่ันในการพัฒนาสินคVาและบริการมีอิทธิพล
ทางบวกตWอความจงรักภักดีของลูกคVาอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคWาสัมประสิทธ์ิ
เทWากับ 0.431 ซึ่งยังสอดคลVองกับงานวิจัยของ Safa and Ismail (2013) กลWาวคือ เม่ือลูกคVามีความ
ม่ันใจในความสุจริตโปรWงใสW กระทําสิ่งท่ีถูกตVองตรงไปตรงมาของกิจการแลVวลูกคVาจะม่ันใจตWอการ
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ใหVบริการสWงผลใหVลูกคVามีความยินดีจะใหVการสนับสนุนสินคVาและบริการของกิจการตWอไป ในดVาน
ชWองทางการจัดจําหนWายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมงWายไมWซับซVอนและไมWมีระบบแนWนอนทํา
ใหVสามารถสนองตWอความตVองการของลูกคVาไดVอยWางรวดเร็ว อาทิ การสWงมอบสินคVาแลVวเก็บเงิน หรือ 
การรับชําระผWานตัวแทนขาย แมVกระท่ังการใหVบริการทางชWองทางสื่อสังคมออนไลนC โดยมีเจVาของ
กิจการเปYนผูVควบคุมหลัก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมนอกจากจะมีระบบการขายหลายชWองทาง
ตามสถานการณCท่ีลูกคVาสะดวกแลVวยังมีการตอบสนองตWอขVอสงสัย ปpญหา หรือวิธีการใชVงานควบคูWกับ
การใหVบริการ ซึ่งธุรกิจขนาดใหญWมีหลายสWวน หลายหนVาท่ี และมีผูVรับผิดชอบท่ีตWางกันไป ทําใหVการ
ประสานงาน หรือติดตWอ เกิดความคลาดเคลื่อน และสWงผลตWอความไมWประทับใจแกWลูกคVา เปYนตVน 
สอดคลVองกับการวิเคราะหCธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมเพ่ือการสWงออก ของ ฝ�ายวิจัยธุรกิจธนาคาร
เพ่ือการสWงออกและนําเขVาแหWงประเทศไทย (2559) กลWาววWา การสรVางชWองทางการขายท่ีหลากหลาย
และเช่ือมโยงชWองทางการขายตWางๆ อยWางครบวงจรถือเปYนกลยุทธCการคVาท่ีชWวยตอบสนองความ
ตVองการของผูVบริโภคท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังสามารถชWวยลดตVนทุนและทําใหVเกิดการบริหารคลังสินคVา
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สามารถนําไปใชVเปYนแหลWงขVอมูลสําคัญในการนํามาวางแผนกลยุทธC
การตลาดไดV 
 
ข*อเสนอแนะ 

ความไดVเปรียบทางการแขWงขันของธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศไทยประกอบไป
ดVวยความไดVเปรียบหลัก 3 ดVาน คือ ความไดVเปรียบตWอผูVขายวัตถุดิบ ความไดVเปรียบตWอผูVผลิตรายใหญW 
และ การรักษาระดับผลการดําเนินงานอยWางย่ังยืน โดยไดVรับอิทธิพลมาจาก ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ
แหลWงเงินทุนตVนทุนตํ่า และ ระบบโครงสรVางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย ดังน้ันหากตVองการรักษาจุดแขWงท้ัง 3 
ขVอท่ีสรVางความสามารถทางการแขWงขันทางธุรกิจ ควรดําเนินการดังตWอไปน้ี 

ข*อเสนอแนะสําหรับผู*ประกอบการ 
1) ควรรักษาระดับความสัมพันธCท่ีดีกับผูVขายวัตถุดิบอยWางตWอเน่ือง อาทิ การตรวจติดตามเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการผลิตวัตถุดิบ การเย่ียมเยียนสถานประกอบการเพ่ือสรVางความม่ันใจในการเปYนคูWคVา
ตWอไป และ การรWวมแกVไขปpญหาในกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนรWวมกัน ทุกๆ วิธีการ ควรดําเนินการ
อยWางตWอเน่ืองและจริงใจ 

2) ธุรกิจผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรขนาดกลางและขนาดยWอม โดยมากผลิต อุปกรณCเก็บ
เก่ียวพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณCในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรข้ันตVนกWอนเขVาสูWโรงงาน
อุตสาหกรรม และ เนVนการผลิตท่ีสอดคลVองกับความตVองการของผูVท่ีนําไปใชVงาน ทําใหVรูปแบบการ
ผลิตเปYนแบบทําตามคําสั่งซื้อ แลVวดําเนินการติดต้ัง ปรับปรุงใหVสามารถใชVงานไดVจริง ดังน้ัน
ผูVประกอบการตVองรักษาระดับความสัมพันธCกับลูกคVา โดยมีการตอบสนองความตVองการของลูกคVา
อยWางรวดเร็ว โดยทําใหVเกิดความสูญเสียแกWลูกคVานVอยท่ีสุด อีกท้ัง ตVองรักษาระดับการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
โดยสินคVาและบริการตVองสามารถใชVงานไดVจริง ตามองคCประกอบของผลิตภัณฑC คือ สามารถทําหนVาท่ี
ไดVตามลักษณะท่ีปรากฏ มีการออกแบบเหมาะสมปลอดภัยนWาใชVงาน มีคุณภาพดีคุVมคWากับคWาใชVจWายท่ี
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ลูกคVาจWายไป มีการรับประกันหลังการขาย  และมีการใหVบริการหลังการขายอยWางเหมาะสม 
(สํานักงานสWงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยWอม, 2560) 

3) การรักษาระดับผลการดําเนินงานท่ีดีอยWางย่ังยืนน้ัน ผูVประกอบการควรแสวงหาขVอมูลใหมW
ท่ีเปYนประโยชนCตWอธุรกิจ ท้ังเร่ืองเทคนิคการผลิต การลดความเสียหายในการผลิต การกระจายสินคVา 
ชWองทางการจัดจําหนWาย และ การใชVเทคโนโลยีช้ันสูง เพ่ือรักษามาตรฐานและความรวดเร็วในการ
ดําเนินการ นําไปสูWการสรVางความพึงพอใจแกWลูกคVาในระยะยาว ดVวยการเขVรWวมฝvกอบรมในโครงการ
ตWางๆ ของภาครัฐและหนWวยงานเอกชนท่ีจัดทําข้ึน อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานสินคVา โครงการ
ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพในกระบวนการผลิต และโครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs เปYนตVน 

ข*อเสนอแนะสําหรับหน�วยงานภาครัฐ 
1) จากความไดVเปรียบของผูVประกอบการในดVานตVนทุนเงินลงทุนตํ่า กลWาวคือไดVรับการการ

สนับสนุนจากหนWวยงานรัฐท่ีออกมาตรฐานสนับสนุนใหVธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมมีโอกาสไดV
เขVาถึงแหลWงเงินทุนดังกลWาว ทําใหVธนาคารพาณิชยCออกมาตรการชWวยเหลือและสนับสนุนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยWอม ตามธนาคารท่ีถูกควบคุมโดยรัฐบาล ดังน้ัน รัฐบาลมีบทบาทในการเปYนผูVนําเพ่ือ
สWงเสริมธุรกิจท่ีกําลังเร่ิมตVน หรือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยWอมของประเทศในดVานแหลWงเงินทุน
อยWางตWอเน่ือง ควรท่ีจะมีการสนับสนุนใหVนักวิชาการ หรือผูVเช่ียวชาญทางการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน การหาแหลWงเงินทุน อยWางมีประสิทธิภาพ เปYนท่ีปรึกษาดVานการเงินเฉพาะทางแกWธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยWอมท่ีกําลังจะขอรับการสนับสนุนเงินทุน หรือ ท่ีไดVขอรับเงินทุนไปแลVว เปYนตVน 

2) บริษัทการดําเนินธุรกิจไทยไดVรับการสนับสนุนในเร่ืองโครงสรVางพ้ืนฐานท่ีดี มีระบบการ
ขนสWงท้ังทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ท่ีมีการแขWงขันกันสูง หนWวยงานรัฐควรออกมาตรการกําหนด
มาตรฐานการขนสWง และคWาสินไหม กรณีสรVางความเสียหายแกWผูVรับบริการ เพ่ือใหVผูVประกอบการท่ีใชV
บริการเกิดความม่ันใจ และสามารถเลือกใชVบริการไดVทุกรายดVวยมาตรฐานเดียวกัน เปYนตVน 

3) รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนสําหรับธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีมีการนํานวัตกรรมมา
ใชV เชWนสนับสนุนการใชVเคร่ืองจักร เชWน Artificial Intelligence (AI) แปลวWา ระบบปpญญาประดิษฐC 
เพ่ือชWวยควบคุมประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคVา โดยอาจสนับสนุนเงินทุนท้ังหมด หรือ บางสWวน 
เปYนตVน 

4) รัฐบาลควรมีโครงการท่ีใหVการสนับสนุนธุรกิจในการประดิษฐC คิดคVน เคร่ืองจักรตัวตVนแบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนย่ิงกวWาตัวเดิม ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตร เปYนตVน เพ่ือทดแทนการ
นําเขVาช้ินสWวน หรือ เคร่ืองจักรจากตWางประเทศ 
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บทคัดย�อ 

นักลงทุนท่ัวไปควรมีความสามารถในการระบุปpจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตWอประสิทธิภาพของ
หลักทรัพยCเพ่ือใชVในการตัดสินใจลุงทุนดVวยวิธีการไมWซับซVอนและไดVผลลัพธCท่ีแมWนยํา การวิจัยคร้ังน้ีจึง
มีวัตถุประสงคCเพ่ือหาแบบจําลองทางการเงินเพ่ือประมาณการหลักทรัพยCท่ีมีประสิทธิภาพภายใตV
สภาพแวดลVอมท่ีเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยโดยใชVขVอมูลทางการเงินใน พ.ศ. 
2559-2560จํานวน 668 หลักทรัพยC ดVวยการวิเคราะหCการถดถอยโลจิสติกสC (Logistic Regression 
Analysis: LRA)  

ผลการวิจัยพบวWาการกําหนดเกณฑCประสิทธิภาพท่ีไดVจาก กําไรสWวนเกินทุน(Capital Gain 
Yield) เทียบกับคWาเบตVา(Beta) ท้ัง 4 แบบจําลองตามสถานการณC ลVวนทํานายหลักทรัพยCท่ีมี
ประสิทธิภาพไดVอยWางแมWนยําต้ังแตW 91.5-98.7% โดยแบบจําลองในสถานการณCท่ี 1 มีความแมWนยําสูง
ท่ีสุด ท้ัง 4 แบบจําลองไดVรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากมูลคWาการซื้อขายสูงท่ีสุดในทางกลับกันไดVรับ
อิทธิพลเชิงลบจากมูลคWาทางการตลาดตรองลงมาคืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยCและอัตราการถือ
ครองหลักทรัพยCจากนักลงทุนรายยWอยอยWางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.10 

 
คําสําคัญ: เบตVาประสิทธิภาพของหลักทรัพยC, กําไรสWวนเกินทุน, อัตราสWวนทางการเงิน, การถดถอยโล
จิสติกสC และมูลคWาทางการตลาด 
 

Abstract 
Investors should have the ability to identify the main factors which can affect 

the stock performance for making their decisions. The purpose of this study is to find 
practical models with financial factors to estimate stock performance under 
environmental changes. The population is represented by companies listed on the 
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stock exchange of Thailand during 2016-2017 totaling 668 companies, by using logistic 
regression analysis (LRA).  

The research results found that the stock performance was measured by the 
percentage difference between both value capital gain yield and Beta. There are 4 
models were predicted the stock performance accurately91.5-98.7%. The 1stmodel 
was highest accuracy rate. 4 models of the stock performance were received the 
positive influence from trading value factor on the other hand they were received 
the negative influence from market value, return on assets and free float rate at 0.10 
significant level. 
 
Keywords: Stock Performance, Capital Gain, Financial Ratio, logistic regression and 
market capability 
 
บทนํา 

เศรษฐกิจประเทศมหาอํานาจท้ัง 4 ของโลก ประกอบดVวย สหรัฐอเมริกา สภาพยุโรป ญี่ปุ�น 
และจีน ในปZ 2017 มีภาวะเศรษฐกิจท่ีถอถอยสังเกตไดVจากมีการกระตุVนภาวะเศรษฐกิจอยWางตWอเน่ือง
เชWนการออกมาตรฐการ QE การลดอัตราดอกเบ้ีย รวมถึง Brexit ทําใหVนักลงทุนใชVเงินลงทุนจากการ
กูVยืมเงินมากย่ิงข้ัน ในขณะท่ีในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจอยูWระหวWาง 2-3% ในปZ 2017-
2018 จากการประมาณการการเติมโตเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชยC 2017 มีเหตุมาจากการ
ขยายตัวของการทWองเท่ียม มาตรฐภาครัฐสWงเสริมการทWองเท่ียวในประเทศไทย และมาตรฐานการ
ลดหยWอนภาษีจากรายจWายในการทWองเท่ียว อยWางไรก็ตาม หากพิจารการเกษตร สินคVาทางการเกษตร
ของไทยมีราคาตกตํ่า ภาคการผลิตทรงตัว และนักลงทุนไมWลงทุนเพ่ิมในอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
(สํานักงานและนโยบายยุทธศาสตรCการคVา, 2561) 

จากวิกฤษท่ีเกิดข้ึนในประเทศมหาอํานาจไดVขยายลุกลามไปยังประเทศอ่ืนๆ ท่ัวทุกมุมโลก 
สWงผลใหVการลงทุนทุกดVานมีความเสี่ยงอน่ืงจากภาวะตลาดท่ีผันผวน ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีนับวันจะ
นVอยลง สWวนทางกลับอัตราเงินเฟ�าท่ีเพ่ิมข้ึน นักลงทุนจึงหันมาลงทุนในตลาดทุนเพ่ือชWวยกระจาย
ความเสี่ยงและยังใหVผลตอบแทนท่ีนWาพอใจ อยWางไรก็ตามในชWวงท่ีสื่อสังคมออนไลนCกําลังไดVรับความ
นิยมอยWางแพรWหลายทําใหVการไดVรับรูVขVอมูลขVอมูลขWาวสารตWางๆ ท่ีปรากฏในปpจจุบันอันเก่ียวขVองกับ
ตลาดทุนน้ัน มีมากมายท้ังเช่ือถือไดVและเช่ือถือไมWไดV นักลงทุนสWวนใหญWมักไมWสนใจกับแหลWงท่ีมาของ
ขVอมูล อาทิ รายงานทางการเงิน งบการเงิน ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ราคานํ้ามัน ขVอมูลเฉพาะของ
กิจการ หรือ บทวิเคราะหCทางการเงิน และขWาวสาร ทําใหVการตัดสินใจท่ีเก่ียวขVองกับตลาดทุนน้ันไมW
ผWานการวิเคราะหCอยWางครบถVวนอาจนําไปสูWความสูญเสีย ท้ังน้ีตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย(The 
Stock Exchange of Thailand) มีหลักทรัพยCท่ีจดทะเบียนท้ังสิ้น 788 บริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลัก(SET) 623 และจดทะเบียนในตลาดรอง (MAI) 165 บริษัท (ตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย, 
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2561) จะเห็นไดVวWา เฉพาะประเทศไทยมีกิจการท้ังเล็ก กลาง ใหญW มากมาย หากนักลงทุนไมWสนใจ
ขVอมูลขWาวสารท่ีมีความนWาเช่ือถือและขาดการนําไปสูWการวิเคราะหCท่ีสมบูรณCแลVว อาจเลือกลงทุนใน
กิจการท่ีใหVผลตอบแทนไมWดี หรือมีผลการดําเนินงานตํ่ากวWามาตรฐาน จากการศึกษาของ Huang 
and Miao (2017) พบวWา นักลงทุนสWวนใหญWท่ีเนVนการลงทุนระยะยาวไมWใหVความสําคัญกับขนาดของ
เงินปpนผลท่ีไดVรับจากบริษัท แตWสนใจในอัตราการเติบโตของกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการนํากําไรสะสมไป
ลงทุนใหVกิจการ  

ดังน้ันผูV วิจัยจึงตVองการหาเคร่ืองมือท่ีชWวยในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยCท่ีมี
ประสิทธิภาพและไดVผลตอบแทนสอดคลVองตามความคาดหวังของนักลงทุน เพ่ือป�องกันความ
ผิดพลาดในการลงทุนจึงนํามาสูWการศึกษาผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของหลักทรัพยCในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทย เพ่ือใหVนักลงทุนสามารถใชVขVอมูลไปชWวยในการตัดสินใจโดยไดVจากวิธีการ
ท่ีดีท่ีสุด อันประกอบดVวย การวิเคราะหCดVวยเทคนิค และ เคร่ืองมือทางการเงิน จากขVอมูลทางการเงิน
และไมWใชVขVอมูลทางการเงิน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 วัตถุประสงคCของการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือหาแบบจําลองทางการเงินท่ีใชVในการประมาณความ
นWาจะเปYนของหลักทรัพยCท่ีมีประสิทธิภาพในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ท้ังน้ีศึกษาเฉพาะตัว
แปรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพของหลักทรัพยC โดยนําขVอมูลมาจาก
ตัวเลขทางบัญชีระหวWางปZ 2559-2560 สําหรับผลลัพธCของการศึกษาน้ีจะไดVแบบจําลองการเลือกหุVนท่ี
มีประสิทธิภาพสูงเหมาะแกWการเลือกลงทุนเพ่ือใหVเปYนไปตามเป�าหมายท่ีนักลงทุนตVองการ โดยใชVการ
วิเคราะหCการถดถอยโลจิสติกสC(Logistic Regression Analysis: LRA) 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 

หลักทรัพยC หมายถึง หุVนสามัญ(common stock)  คือการแสดงสิทธิในความเปYนเจVาของ
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศและมีขVอมูลทางการเงินครบถVวนนํามา
คํานวณประสิทธิภาพหลักทรัพยCไดV ท้ังใน SET และ MAI 

ประสิทธิภาพของหลักทรัพยCหมายถึงหลักทรัพยCท่ีมีผลกําไรสWวนตWางจากราคาหลักทรัพยC 
(Capital Gain) คือรูปแบบของกําไรท่ีไดVมาจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคWา เกิดเปYนกําไรสWวนเกินของทุน
แปรผันตรงกับประสิทธิภาพของหลักทรัพยCสูง 

อัตราสWวนทางการเงินหมายถึง อัตราสWวนทางการเงินท่ีมีผลตWอประสิทธิภาพของหลักทรัพยC 
การวิเคราะหCการถดถอยโลจิสติกสCหมายถึงการวิเคราะหCท่ีมีเป�าหมายเพ่ือทํานายโอกาสท่ีจะ

เกิด หลักทรัพยCที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยสมการโลจิสติกสCที่สรVางข้ึนจากชุดตัวแปรอิสระ 
มูลคWาทางการตลาดหมายถึงมูลคWาหลักทรัพยCตามราคาตลาด คํานวณจาก ราคาป�ดของหลักทรัพยC x 
จํานวนหลักทรัพยCจดทะเบียนปpจจุบัน (Listed Shares) เปYนคWาท่ีบอกมูลคWาตลาดหรือขนาดของ
บริษัท หุVนขนาดใหญWมีความม่ันคง หุVนขนาดกลางขนาดเล็กมีโอกาสเติบโต 
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ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
สําหรับผลลัพธCของการศึกษาน้ีจะไดVแบบจําลองการเลือกหุVนท่ีมีประสิทธิภาพสูงเหมาะแกW

การเลือกลงทุนเพ่ือใหVเปYนไปตามเป�าหมายท่ีนักลงทุนตVองการ  
 
ผลการวิจัย 

ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคือหลักทรัพยCท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย
ขVอมูลปZ 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 668 บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานอยูWระหวWางปZ 2559-2560 มีเพียง 
412บริษัท เทWาน้ันท่ีมีขVอมูลตัวเลขทางการเงินท่ีครบถVวนสําหรับใชVในการศึกษาคร้ังน้ีกลWาวคือ มี
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด mai76 บริษัท คิดเปYนรVอยละ 18 และ SET 336 บริษัท คิดเปYนรVอยละ 
82ประกอบดVวยกลุWมธุรกิจประเภทตWางๆ กลWาวคือ กลุWมบริการมากท่ีสุดจํานวน 91 บริษัท คิดเปYนรVอย
ละ 22 รองลงมาคือกลุWมสินคVาอุตสาหกรรม จํานวน 81 บริษัท คิดเปYนรVอยละ 20 อสังหาริมทรัพยC
และกWอสรVางจํานวน 62 บริษัท คิดเปYนรVอยละ15 กลุWมธุรกิจการเงินจํานวน 51 บริษัท คิดเปYนรVอยละ 
12 กลุWมอุตสาหกรรมการเกษตรจํานวน 37 บริษัท คิดเปYนรVอยละ 9 กลุWมทรัพยากร 32 บริษัทคิดเปYน
รVอยละ 8 และนVอยท่ีสุดคือกลุWมสินคVาอุปโภคบริโภค จํานวน 28 บริษัท คิดเปYนรVอยละ 7 ตามลําดับ
จากการวิเคราะหC LRA พบวWา แบบจําลองทางการเงินเพ่ือประมาณการหลักทรัพยCที่มีประสิทธิภาพท้ัง 
4 แบบจําลองสามารถทํานายหลักทรัพยCท่ีมีประสิทธิภาพไดVมากกวWารVอยละ 80 ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.10 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาท้ัง 4 สถานการณC พบวWา หลักทรัพยCท่ีมีประสิทธิภาพ จะมี มูลคWาการซื้อขายมี
ขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุดในจํานวนตัวแปรอิสระท่ีนํามาทดสอบ โดยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ
หลักทรัพยCท่ีมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันอิทธิพลเชิงลบท่ีมีขนาดมากท่ีสุด คือ Mcapรองลงมา คือ 
ROA และอิทธิพลเชิงลบท่ีนVอยท่ีสุดคือ FF จึงสามารถสรุปไดVวWากําไรสWวนเกินทุนเทียบกับเบตVา
(Capital Gain Yield-Beta) ท่ีใชVกําหนดประสิทธิภาพของหลักทรัพยCน้ัน ไดVรับอิทธิพลมาจากตัวแปร
อิสระท่ีประกอบดVวย มูลคWาการซื้อขาย (ValueK) มูลคWาทางการตลาด (Mcap), อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยC(ROA)และ อัตราการถือครองหลักทรัพยCจากนักลงทุนรายยWอย(FF%) ซึ่งกลWาวไดVวWาหาก 
(Capital Gain Yield-Beta)/Beta>0.0 จะทําใหVประสิท ธิภาพในการทํานายหลักท รัพยC ท่ี มี
ประสิทธิภาพมีความแมWนยํามากท่ีสุด ถึง 98.7%ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
 จากตัวแปรท่ีใชVในการทํานายหลักทรัพยCที่มีประสิทธิภาพในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศโดย
ใชVขVอมูลระหวWางปZ 2559-2560 มีเพียง 4 ตัวแปรอิสระ ท่ีประกอบดVวย มูลคWาการซื้อขาย (ValueK) 
มูลคWาทางการตลาด (Mcap), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยC (ROA) และอัตราการถือครอง
หลักทรัพยCจากนักลงทุนรายยWอย (FF%) สามารถกลWาวไดVวWา ท้ัง 4 ตัวแปรน้ี มีความสัมพันธCโดยตรง
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยCในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย กลWาวคือ มูลคWาการซื้อ
ขาย (ValueK) ย่ิงสูง แสดงถึงความตVองการของหลักทรัพยCสูง สWงผลใหVราคาหลักทรัพยCดังกลWาวเพ่ิม
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สูงข้ึน สอดคลVองกับการศึกษาของ Shamsudin et al.ในปZ 2013 ในขณะท่ีพบความสัมพันธCใน
ทิศทางตรงกันขVามระหวWางประสิทธิภาพของหลักทรัพยC และ ตัวแปรมูลคWาทางการตลาด(Mcap) ท่ี
เกิดจากผลคูณจํานวนหุVนสามัญกับราคาตลาดในปpจจุบัน ซึ่งแตกตWางผลจากการศึกษาของ Remorov
ในปZ 2014 ท่ีพบความสัมพันธCเชิงบวกระหวWางระหวWางมูลคWาทางการตลาดกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยC เน่ืองจากผูVวิจัยเลือกศึกษาหลักทรัพยCทุกตัวในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
ต้ังแตWปZ 2559-2560 มิไดVจําแนกตามกลWมอุตสาหกรรม ในขณะท่ี RomorovไดVคัดเลือกหลักทรัพยCท่ี
เฉพาะกลุWม เชWนเดียวกันท่ีผูVวิจัยพบความสัมพันธCเชิงลบระหวWาง ROA กับ ราคาหลักทรัพยCซึ่งแตกตWาง
จากผลการศึกษาของ อาภากร วนเศรษฐ ในปZ 2559 และ Mironiuc and RobuในปZ 2013 ท้ังน้ี
งานวิจัยของ อาภากร วนเศรษฐ และ Mironiuc and RobuเลือกศึกษาหลักทรัพยCเฉพาะกลุWม เชWน 
SET100 เปYนตVน และอัตราการตัวแปรท่ีมีขนาดความสัมพันธCเชิงลบกับประสิทธิภาพของหลักทรัพยC 
คือ ตัวแปรการถือครองหลักทรัพยCจากนักลงทุนรายยWอย (FF%) กลWาวคือ ตลาดหลักทรัพยCแหWง
ประเทศไทยกําหนดใหVมีการถือครองหลักทรัพยCจากนักลงทุนรายยWอย ไมWตํ่ากวWารVอยละ 15 ถือเปYน
คุณสมบัติประการหน่ึงในการเขVาจดทะเบียนและดํารงสถานะในการเปYนบริษัทจดทะเบียน จึงสWงผล
ใหVมีขนาดอิทธิพลท่ีนVอยท่ีสุด 
 ดังน้ันแนวทางในการลงทุนหลักทรัพยCท่ีมีประสิทธิภาพในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
นักลงทุนจะตVองพิจารณาเปรียบเทียบระหวWาง คWา Capital Gain Yield และ คWา Beta ตVองมีคWา
ใกลVเคียงกันเน่ืองจากจะทําใหVการทํานายแมWนยําสูงสุด จากน้ันจึงตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยCท่ีมี
มูลคWาการซื้อขายสูง 
 

ข*อเสนอแนะ 
สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูVวิจัยไดVใชVขVอมูลท่ีเปYนคWาเฉลี่ยรายปZ (Yearly) ดังน้ันในการศึกษาคร้ัง

ตWอไปควรจําแนกเปYนการศึกษาในแตWละชWวงระยะเวลา เชWน การศึกษาเปYนรายไตรมาส (Quarterly) 
หรือ รายเดือน (Monthly) เทียบกันแตWละปZ เพ่ือจะไดVทราบวิธีการปฏิบัติและใชVขVอมูลท่ีมีความ
ถูกตVองตามแตWละชWวงเวลา อีกท้ังในการวิจัยคร้ังตWอไปผูVวิจัยควรกําหนดหลักทรัพยCโดยแยกเปYน
ประเภทของอุตสาหกรรมตWางๆ เพ่ือจัดกลุWมการวิเคราะหC (Sector Analysis) 
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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยใดท่ีมีอิทธิพลทางตรงและ/หรือทางอVอมตWอ
ความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผุVบริโภคในประเทศไทย เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทาง
การตลาดออนไลนCท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย และเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลVองของรูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนCท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคล
บูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย การวิจัยคร้ังใชVเทคนิคการวิจัยแบบผสาน โดยใชVการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ไดVแกW การสัมภาษณCเชิงลึกผูVทรงคุณวุฒิ และใชVการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชVแบบสอบถามเปYนเคร่ืองมือ
สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผุVบริโภคในประเทศ
ไทย จากกลุWมตัวอยWางจํานวน 350 คน วิเคราะหCขVอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพดVวยการวิเคราะหC
เน้ือหา และจากการวิจัยเชิงปริมาณดVวย ดVวยสถิติเชิงพรรณนา ไดVแกW รVอยละ คWาเฉลี่ย และสWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาณไดVแกW การใชVสมการเชิงโครงสรVาง  

ผลการวิจัยพบวWา กลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนCมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรง ตWอ
ความไวVวางใจ การบอกตWอแบบปากตWอปาก และการต้ังใจซื้อเชWาวัตถุมงคล ความไวVวางใจมีอิทธิพล
ทางตรงมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตWอการบอกตWอแบบปากตWอปาก การต้ังใจสั่งวัตถุมงคล การบอกตWอ
แบบปากตWอปากมีอิทธิพลทางตรงมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตWอการต้ังใจสั่งวัตถุมงคล โดยมีคWาดัชนี

ความกลมนของโมเดล χ2 = 67.10, df = 52,  p-value = 0.07753, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, 
SRMR = 0.016, RMSEA = 0.022, CN= 694.69 

 
คําสําคัญ: การตลาดออนไลนC, กลยุทธCการสื่อสาร 
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Abstract 
The purpose of this research is to study any factors that have direct and / or 

indirect influence on the intention to order sacred objects for worship of consumers 
in Thailand. In order to develop a form of online marketing communication strategy 
with the intention to order sacred objects for worship of consumers in Thailand And 
to check the consistency of the online marketing communication strategy model on 
the intention of ordering sacred objects for worship of consumers in Thailand 
Research using merge research techniques By using qualitative research such as in-
depth interview with experts And using quantitative research using questionnaires as 
a tool to survey opinions about factors influencing the intention to order sacred 
objects for worship of consumers in Thailand From a sample of 350 people, 
analyzed data from qualitative research with content analysis And also from 
quantitative research descriptive statistics including percentage, mean, standard 
deviation and inferential statistics including structural equation model. 
 The research found that Online marketing communication strategies have a 
direct positive influence. Continue to trust Word-of-mouth And intention to buy a 
sacred object Trust has direct influence, positive influence, direct to word-of-mouth. 
Deciding to rent a sacred object Word-of-mouth telling has a direct influence, a 

positive influence on the decision to rent a sacred object. The model was: χ2 = 
67.10, df = 52,  p-value = 0.07753, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, SRMR = 0.016, RMSEA = 
0.022, CN= 694.69 
 
Keywords: Online Marketion, Communication Strategy 

 
บทนํา 

ในชWวงทศวรรษท่ีผWานมาการคิดคVนและพัฒนาการของอินเทอรCเน็ต ในฐานะเปYนสื่อกลางทาง
การตลาด ไดVกลายเปYนปรากฏการณCท่ีสําคัญของโลก ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูVท่ีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรC และการเขVาถึงอินเทอรCเน็ตท่ีงWายข้ึน ไดVนําไปสูWความนิยมในการทําธุรกรรมผWานทาง
เครือขWายอิเลคทรอนิกสC หรือท่ีเรียกกันวWา “การพาณิชยCอิเลคทรอนิกสC”  ท้ังน้ี ผลการสํารวจของ
บริษัท จูป�เตอรCพบวWาในปZ ค.ศ 2016 มูลคWาการพาณิชยCอิเลคทรอนิกสC ในประเทศสหรัฐอมริกามีสูงถึง  
144  ลVานๆ ดอลลWารC นอกจากน้ีการอัตราการขยายตัวของการพาณิชยCอิเลคทรอนิกสCในประเทศท่ี
กําลังพัฒนาอยWางในทวีปเอเซียมีคWอนขVางสูง  โดยจากการสํารวจของสมาคมอินเทอรCเน็ตและ
โทรศัพทCมือถือในประเทศอินเดีย (Internet and Mobile Association of India: IAMAI)  พบวWา 
มูลคWาของการพาณิชยCอิเลคทรอนิกสCในประเทศอินเดีย มีมูลคWาประมาณ 1,858,731,266 ดอลลารC 
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ในปZ ค.ศ. 2016. (Upasana&Ribir, 2016) ภาพท่ี 1.1 มูลคWาการพาณิชยCอิเลคทรอนิกสCแบบธุรกิจไป
ยังผูVบริโภค ( Business to consumer: B2C) ของประเทศตWางๆในทวีปเอเซีย 

พ้ืนฐาน พฤติกรรมการใชVอินเทอรCเน็ตและการซื้อสินคVาและบริการทางออนไลนC รวมถึง
ปpญหาท่ีผูVใชVอินเทอรCเน็ตพบมาก นอกจากน้ียังสอบถามเก่ียวกับปpจจัยท่ีทําใหVปฏิเสธการใชVอีคอมเมิรCซ 
ปpญหาของผูVท่ีเคยซื้อสินคVาและบริการออนไลนCไดVรับ และวิธีการแกVปpญหาของผูVซื้อ เพ่ือนํามาใชVเปYน
ขVอมูลสําหรับหนWวยงานภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงแกVไขปpญหา และเพ่ือใหVสามารถใหVบริการท่ี
สามารถตอบสนองความตVองการของผูVบริโภคมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งผลการสํารวจพบวWา รVอย
ละ  61.1% ของผูVตอบแบบสอบถาม ใชVอินเทอรCเน็ตเพ่ิมข้ึนจากปZกWอน เฉลี่ย 3.06 ช่ัวโมง/วัน 
ในขณะท่ี 30.8% มีปริมาณการใชVเทWาเดิม และมีเพียง 8.1% ท่ีใชVลดลง สWวนกิจกรรมท่ีนิยมทําเม่ือใชV
อินเทอรCเน็ตมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดVแกW การใชVโซเชียลมีเดีย (86.9%) การคVนหาขVอมูล (86.5%) 
การรับสWงอีเมล (70.5%) การดูทีวีและฟpงเพลงออนไลนC (60.7%) และการซื้อสินคVาออนไลนC (50.8%) 
โดยท่ีผูVวิจัยไดVช้ีใหVเห็นขVอสังเกตวWา “กิจกรรมท่ีคนนิยมทําบนอินเทอรCเน็ตในการสํารวจปZน้ี แตกตWาง
จากปZกWอน ๆ ตรงท่ีการซื้อสินคVาออนไลนCข้ึนมาติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิตบนอินเทอรCเน็ตเปYน
คร้ังแรก (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสC (องคCการมหาชน: ออนไลนC, 2560) นอกจากน้ี
ศูนยCวิจัยกสิกรไทยไดVประเมินวWาในปZพ.ศ. 2560 ท่ีผWานมาตลาดอีคอมเมิรCซของประเทศไทย มีมูลคWา
ประมาณ  214,000 ลVานบาท และจะเพ่ิมข้ึนเปYนกวWา 470,000 ลVานบาท ในปZ 2565 โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยประมาณรVอยละ 17.0 ตWอปZ เม่ือเทียบกับภาพรวมของธุรกิจคVาปลีกคVาสWงท้ังระบบท่ีคาด
วWาจะขยายตัวเฉลี่ยรVอยละ 5.0 ตWอปZ สWงผลใหVธุรกิจอีคอมเมิรCซจะมีสWวนแบWงในตลาดคVาปลีกท้ังระบบ
เพ่ิมข้ึนจากรVอยละ 3.7 ในปZ 2558 เปYนรVอยละ 8.2 ของมูลคWาตลาดท้ังระบบในปZ 2565 (ศูนยCวิจัย
กสิกรไทยออนไลนC,2560) ซึ่งแสดงใหVเห็นถึงแนวโนVม การเจริญเติบโตอยWางตWอเน่ืองของการพาณิชยC
อิเลคทรอนิกสCในสังคมไทย” 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผุVบริโภคในประเทศไทย    
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนC (Online Marketing 
Communication) ท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย 
 3. เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางอVอมของปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคล
เพ่ือบูชาของผูVบริโภคของผูVบริโภคในประเทศไทย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 

พระเคร่ือง หมายถึง พระพุทธรูปองคCเล็กๆ ท่ีชาวพุทธไทยบูชาเพ่ือเปYนท่ียึดเหน่ียวทางใจ 
เปYนสิริมงคล ถือวWาเปYนท่ีคุVมครองป�องกันภยันตราย ซึ่งเดิมเรียกวWาพระพิมพCรวมถึงเหรียญรูปเหมือน
พระเกจิอาจารยC  ผูVปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบท่ีจัดสรVางดVวยวัตถุหลายอยWางเชWน ดิน มวลสาร อาทิ เกสร
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ดอกไมV วWานและผงพิเศษตWางๆ โลหะตWางๆ เชWน ทอง เงิน นาก ทองแดงทองเหลืองเปYนติน มีคติการ
สรVางเพ่ือเปYนสัญลักษณCแทนพระพุทธองคC 

กลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนC หมายถึง กลยุทธCท่ีผูVบริหารธุรกิจวัตถุมงคลใชVใน
การสื่อสารผWานการตลาดออนไลนCในการเขVาถึงผูVบริโภค 

ความไวVวางใจ หมายถึง ความไวVวางใจของผูVบริโภคท่ีมีตWอวัตถุมงคลท่ีผูVบริหารธุรกิจวัตถถุมง
คลนํามาจําหนWายผWานตลาดออนไลนC 

การบอกตWอแบบปากตWอปาก หมายถึง พฤติกรรมการบอกตWอของผูVบริโภคตWอผูVบริโภคดVวยกัน
ตWอวัตถุมงคลท่ีผูVบริหารธุรกิจวัตถถุมงคลนํามาจําหนWายผWานตลาดออนไลนC 

ความต้ังใจซื้อ หมายถึง ความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลท่ีผูVบริหารธุรกิจวัตถถุมงคลนํามาจําหนWาย
ผWานตลาดออนไลนCของผูVบริโภคเพ่ือนํามาบูชา 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 

1. ผลการศึกษาจะเปYนประโยชนCสําหรับผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลท่ีใชVการสื่อสารทาง
การตลาดออนไลนC ในการเขVาถึงผูVบริโภค สามารถนํากลยุทธCการสื่อสารการตลาดออนไลนCไป
ประยุกตCใชVไดV 

2. ผลการศึกษาจะเปYนประโยชนCสําหรับผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลท่ีตVองการเปลี่ยนแปลง
แผนการตลาดจากการตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional marketing or brick and mortar marketing) 
มาเปYนการตลาดแบบออนไลนC 

3. ผลการศึกษาจะเปYนประโยชนCสําหรับผูVท่ีมีความสนใจจะประกอบธุรกิจวัตถุมงคลใน
อนาคต 

4. ผลการศึกษาจะเปYนประโยชนCแกW ผูVที่สนใจจะศึกษาเก่ียวกับธุรกิจวัตถุมงคลในอนาคต  
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปไปไดVวWา ผูV เช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลVองกันวWา 

การตลาดออนไลนCมีความสําคัญกับการทําธุรกิจวัตถุมงคลในปpจจุบัน ความไวVวางใจ และการบอกตWอ
แบบปากตWอปากมีอิทธิพลตWอการต้ังใจเชWาวัตถุมงคลของผูVบริโภค โดยในการสรVางความไวVวางใจ และ
การทําใหVเกิดการบอกตWอแบบปากตWอปาก ตลอดจนการกระตุVนใหVผุVบริโภคต้ังใจเชWาวัตถุมงคลมาบูชา  
ผูVประกอบการวัตถุมงคลตVองมีการใชVกลยุทธCการตลาดออนไลนCเต็มรูปแบบ โดยเนVนการโฆษณา
ประชาสัมพันธCผWานเครือขWายสังคมออนไลนC เฟสบุคเพจ เปYนหลัก และใชVเครือขWายสังคมออนไลนCอ่ืนๆ 
สนับสนุน ไดVแกW อินสตาแกรม ไลนC  ยูทูป เปYนตVน   
          นอกจากน้ี ผูVเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลVองกันวWา ตลาดวัตถุมงคลจะมีอยูWตWอไป เน่ืองจาก
คนไทยมีความเช่ือ ความศรัทธาตWอวัตถุมงคลมาต้ังแตWโบราณ และจะยังคงมีโอกาสเจริญเติบโตไดVอีก 
โดยใชVกลยุทธCการตลาดออนไลนCเปYนหลัก ซึ่งผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล จะตVองมีการปรับตัวโดยการ
แสวงหาความรูV และพัฒนาตนเองใหVกVาวทันเทคโนโลยีใหมWๆท่ีเก่ียวขVองกับการทําการตลาดออนไลนC
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อยูWเสมอ จากผลการสัมภาษณCขVางตVน แสดงใหVเห็นวWาความคิดเห็นของผูVเช่ียวชาญมีความสอดคลVอง
กับโมเดลของการวิจัยในคร้ังน้ี   
 
อภิปรายผล 
 เพ่ือใหVสามารถเขVาใจผลการศึกษา และ เขVาใจถึงประเด็น และประโยชนCของการศึกษาในคร้ัง
น้ีไดVลึกซึ้งข้ึน ผูVวิจัยจึงนําผลการศึกษามาอภิปรายผลเพ่ือตอบวัตถุประสงคCของการวิจัยดังตWอไปน้ี 
           1.  เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอการต้ังใจซื้อวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย       
           2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนC (Online Marketing 
Communication) ท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย   
           3. เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางอVอมของปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความต้ังใจสั่งวัตถุ
มงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคของผูVบริโภคในประเทศไทย 

 1. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผุVบริโภคในประเทศไทย       
1.1 กลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนC  
    โดยภาพรวมพบวWา กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมาก ถึง มากท่ีสุด 

ในรายดVานพบวWากลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุดในดVาน “การคVนหาไดVงWาย” 
รองลงมา ดVาน“การแบWงปpน” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุด และดVาน “การ
สนับสนุน ” เทWากับดVาน “ความเช่ียวชาญ” และดVาน “ความย่ังยืน” ตามลําดับ  

    ในดVานการแบWงปpนน้ัน ผลการวิเคราะหCพบวWากลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นดVวยมากท่ีสุด ในดVาน “การแบWงปpน” เชWนเดียวกัน ซึ่งสะทVอนใหVเห็นวWาผูVประกอบการมีความ
เขVาใจเก่ียวกับรูปแบบการโฆษณาท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท่ีเคยเนVนการขายสินคVา ไปเปYนรูปแบบท่ี
นําเสนอเน้ือหา (content) ท่ีเปYนประโยชนCในดVานตWาง ๆ ดังน้ันผูVประกอบธุรกิจวแกWกลุWมเป�าหมาย 
อาทิเชWน การเสนอวิธีการตรวจสอบวัตถุมงคล การเปรียบเทียบราคาในการบูชาวัตถุมงคล เปYนตVน ซึ่ง
การนําเสนอเน้ือหาท่ีเปYนประโยชนCเหลWาน้ีถือเปYนการแบWงปpนประโยชนCใหVแกWผูVสนใจ ซึ่งอาจทําการ
แบWงปpนขVอมูลดังกลWาวไปยังคนอ่ืน ๆตWอไป เปYนการขยายกลุWมสมาชิก หรือ ลูกคVาเป�าหมายโดย
ผูVบริโภคดVวยกันเอง ซึ่งชWวยลดคWาใชVจWายในการโฆษณาประชาสัมพันธCใหVแกWผูVประกอบธุรกิจดVวย ซึ่ง
สอดคลVองกับผลการวิเคราะหCรายขVอท่ีพบวWา กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุดตWอ
ขVอ “เพจและเว็บไซตCเก่ียวกับวัตถุมงคลมีขVอมูลท่ีเปYนประโยชนCมาแบWงปpนอยูWเสมอ” “เพจและ
เว็บไซตCวัตถุมงคลเปYนชWองทางในการแบWงปpนความรูV และ แลกเปลี่ยนวัตถุมงคลระหวWางผูVบริโภค
ดVวยกัน” และขVอ “ทWานมักจะแบWงปpนขVอมูลจากเพจและเว็บไซตCวัตถุมงคลไปใหVคนอ่ืน ๆ เสมอ” 
ตามลําดับ 

    นอกจากเพจ และเว็บไซตC ธุรกิจวัตถุมงคล จะ เปYนแหลWงขVอมูลท่ีนWาเช่ือถือเก่ียวกับ
วัตถุมงคลแลVว ยังเปYนแหลWงท่ีชWวยสนับสนุนใหVเกิดการเชWาและการแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลในระหวWาง
ผูVบริโภคดVวยกันเอง และระหวWางผูVบริโภคกับผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ดVวย ซึ่งสอดคลVองกับ ผลการ
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วิเคราะหCรายขVอซึ่งแสดงวWา กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากในขVอ “เพจและเว็บไซตC
วัตถุมงคล มีการสนับสนุนใหVสมาชิกไดVแลกเปลี่ยนความรูVและประสบการณCท่ีเก่ียวกับวัตถุมงคล” 
เทWากับ ขVอ“เพจและเว็บไซตCวัตถุมงคล มีการสนับสนุนใหVผูVบริโภคสามารถแลกเปลี่ยนหรือเชWาวัตถุ
มงคลไดVอยWางสะดวกรวดเร็ว” และขVอ “เพจและเว็บไซตCวัตถุมงคล มีการสนับสนุนใหVผูVบริโภครีวิว 
ความรูVสึกและประสบการณCภายหลังการเชWาวัตถุมงคลไปบูชา” ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาสะทVอนใหVเห็นวWา  ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลสWวนใหญWดําเนินธุรกิจใน
แนวทางท่ีจะทําใหVเกิดความเจริญเติบโตอยWางย่ังยืน โดยไมWไดVเนVนผลประโยชนCทางธุรกิจอยWางเดียว 
แตWมีการแบWงปpนความรูVและโอกาสในการใหVผูVบริโภคกลุWมเป�าหมายไดVมีสWวนรWวมในการแลกเปลี่ยน
ความรูV ความคิดเห็น และวัตถุมงคลระหวWางกันดVวย จึงเปYนการท่ีธุรกิจเติบโต ไปพรVอม ๆกับผูVบริโภค 
และสังคม ซึ่งนําไปสูWการเจริญเติบโตอยWางย่ังยืน ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิเคราะหCรายดVานท่ีแสดงวWา 
กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุด ตWอขVอ  “เพจและเว็บไซตCวัตถุมงคลมี
จุดมุWงหมายในการสWงเสริมธุรกิจวัตถุมงคลใหVเจริญเติบโตอยWางย่ังยืนไดVภายใตVการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี”  “เพจและเว็บไซตCวัตถุมงคลมีจุดมุWงหมายในการสWงเสริมความรูV เก่ียวกับวัตถุมงคลของ
ประเทศไทยท่ีมีมาแตWคร้ังโบราณ” ตามลําดับ   

1.2 ความไวVวางใจ 
 ผลการวิเคราะหCความคิดเห็นเก่ียวกับความไวVวางใจโดยภาพรวมพบวWา กลุWมตัวอยWาง

มีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมาก ในรายดVานพบวWา ดVาน “ความซื่อสัตยC จริงใจ”กลุWมตัวอยWางมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุด  มีคWาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาดVาน “ความมีเมตตา” กลุWม
ตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากและ ดVาน “ความสามารถเชิงสมรรถนะของ
ผูVประกอบการ” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากตามลําดับ 

 ดVานความไวVวางใจ ผลการวิเคราะหCขVอมูลสะทVอนใหVเห็นวWา ผูVประกอบธุรกิจวัตถุ
มงคลสWวนใหญWประกอบธุรกิจดVวยความซื่อสัตยC ท้ังน้ีเพราะผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลท่ีดี ยWอมตVอง
เปYนผูVมีศีลมีธรรม เน่ืองจากมีความเช่ือท่ีวWาการทําผิดศีลธรรมอาจทําใหVการคVาขายไมWเจริญรุWงเรืองซึ่ง
สอดคลVองกับผลการวิเคราะหCรายดVานซึ่งแสดงวWา กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมาก
ท่ีสุดในขVอ “ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนCจะไมWปลอมแปลงวัตถุมงคล”  
“ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนCจะสWงมอบวัตถุมงคลใหVทWานตามเวลาท่ี
กําหนด” และ “ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนCใหVขVอมูลเก่ียวกับวัตถุมงคล
อยWางตรงไปตรงมา”  

 ดVานความสามารถเชิงสมรรถนะของผูVประกอบการ ผลการวิเคราะหCขVอมูล แสดงใหV
เห็นวWาสมาชิกเพจวัตถุมงคล มีการรับรูVวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลมีความรูV ความเขVาใจ และ ความ
เช่ียวชาญ เก่ียวกับธุรกิจวัตถุมงคล ดังจะเห็นไดVจากผลการทดสอบรายดVานท่ีแสดงวWา กลุWมตัวอยWางมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุดตWอขVอ “ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ผWานชWองทาง
ออนไลนCเปYนผูVท่ีมีความรูVเก่ียวกับวัตถุมงคลเปYนอยWางดี” “ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ผWาน
ชWองทางออนไลนCเปYนผูVท่ีมีประสบการณCเก่ียวกับเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิของวัตถุมงคลเปYนอยWางดี” และ 
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“ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนCสามารถใหVคําแนะนําท่ีถูกตVอง เหมาะสม
ในการซื้อวัตถุมงคลไดVเปYนอยWางดี”    

 ดVานความมีเมตตา ผลการวิเคราะหCขVอมูลพบวWากลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นดVวยมาก ( = 4.19) ในรายขVอพบวWา ขVอ “ประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนCสามารถ
ใหVขVอมูลเก่ียวกับวัตถุมงคลท่ีทWานตVองการไดV” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุด 
มีคWาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( = 4.23) รองลงมา ขVอ “ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนCสามารถ
ใหVคําแนะนําเก่ียวกับวัตถุมงคลท่ีเหมาะสมของแตWละคนไดV” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ดVวยมาก ( = 4.19) และขVอ “ทWานคิดวWาผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลผWานชWองทางออนไลนC ใหVคําแนะนํา
ท่ีดีในการต้ังใจเชWาวัตถุมงคล” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากมีคWาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ( = 
4.15) 

1.3 การบอกตWอแบบปากตWอปากทางออนไลนC 
 ผลการวิเคราะหCระดับความคิดเห็นตWอการบอกตWอแบบปากตWอปากโดยภาพรวม 

แสดงใหVเห็นวWากลุWมตัวอยWาง ซึ่งเปYนสมาชิกเพจ มีสWวนรWวม และมีการบอกตWอแบบปากตWอปาก ใน
ขVอมูลท่ีเพจหรือเว็บไซตCวัตถุมงคลนําเสนอโดยผลการวิเคราะหCแสดงใหVเห็นวWา กลุWมตัวอยWางมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท้ังในดVาน“พฤติกรรมการออนไลนC” และดVาน “พฤติกรรมการแบWงปpน” 
ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก กลุWมตัวอยWางซึ่งเปYนสมาชิกเพจมีความสนใจในเร่ืองวัตถุมงคลอยูWแลVวจึงไดVกด
ติดตามเพจดังกลWาว ซึ่งการท่ีกลุWมตัวอยWางมีความสนใจในเร่ืองวัตถุมงคลน่ีเองทําใหV กลุWมตัวอยWางมี
สWวนรWวมในกิจกรรมของเพจ รวมถึงมีการแบWงปpนขVอมูลไปใหVคนอ่ืน ๆดVวย ซึ่งในรายดVานพบวWา 

 ดVานพฤติกรรมการแบWงปpน ผลการวิเคราะหCขVอมูล แสดงวWา กลุWมตัวอยWางมีการ
แบWงปpนขVอมูล และการบอกตWอแบบปากตWอปากในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากคนท่ีชอบหรือมีความสนใจ
วัตถุมงคลมักจะมีเครือขWายท่ีสนใจท่ีจะไดVพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณCเก่ียวกับวัตถุมงคลระหวWาง
กัน ซึ่งทําใหVคนกลุWมน้ีมีการแบWงปpน และมีการบอกตWอแบบปากตWอปากในเร่ืองประสบการณCเก่ียวกับ
วัตถุมงคลกันอยWางตWอเน่ือง ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิเคราะหCรายดVานท่ีแสดงวWา กลุWมตัวอยWางมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากในขVอ “ทWานมีการแบWงปpนขVอมูลจากเพจหรือเว็บไซตCเก่ียวกับวัตถุมงคลไป
ใหVเพ่ือนบWอยคร้ัง” “ทWานมีการแนะนําใหVเพ่ือนเขVามาเย่ียมชมเพจหรือเว็บไซตCเก่ียวกับวัตถุมงคลท่ี
ทWานชอบ” และขVอ “ทWานมีการแนะนําใหVเพ่ือนเขVามาเย่ียมชมเพจหรือเว็บไซตCเก่ียวกับวัตถุมงคลท่ี
ทWานชอบ” ตามลําดับ 

1.4 การต้ังใจซื้อเชWาวัตถุมงคล 
 ผลการวิเคราะหCระดับความคิดเห็นตWอการต้ังใจซื้อเชWาวัตถุมงคล แสดงใหVเห็นวWา 

กลุWมตัวอยWางท่ีเปYนแฟนเพจ และ สมาชิก ของเพจ หรือ กลุWมท่ีเก่ียวขVองกับวัตถุมงคลมีแนวโนVมท่ีจะ
ต้ังใจเชWาวัตถุมงคลมาบูชา ในระดับมาก กลุWมตัวอยWางมีความเต็มใจท่ีจะเชWาวัตถุมงคลดVวยตนเอง และ 
คาดวWาจะเชWาวัตถุมงคลมาบูชาอยWางตWอเน่ืองในอนาคต ดังผลการวิเคราะหCท่ีแสดงวWา  กลุWมตัวอยWางมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุดในดVาน “การซื้อสินคVาในอนาคต” รองลงมาดVาน “ความเต็มใจ
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เชWาวัตถุมงคล” และดVาน “การบริโภคอยWางตWอเน่ือง” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวย
มาก ตามลําดับ 

  ดVานการบริโภคอยWางตWอเน่ือง โดยภาพรวมพบวWากลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดVวยมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุWมตัวอยWางเปYนผูVท่ีสนใจ และมีศรัทธาในวัตถุมงคลอยูWแลVว 
ดังน้ันจึงมีความตVองการในการเชWาวัตถุมงคลมาบูชาอยWางตWอเน่ือง นอกเหนือจากน้ีบางทWานยังชอบ
สะสมวัตถุมงคลอีกดVวย ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิเคราะหCรายดVานท่ีพบวWา กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็น
ในระดับเห็นดVวยมากท่ีสุดตWอขVอคําถาม “ทWานไดVเชWาวัตถุมงคลจากเพจหรือเว็บไซตCเก่ียวกับวัตถุมงคล
มาบูชาอยWางตWอเน่ือง” และ “ทWานเคยเชWาวัตถุมงคลจากเพจหรือเว็บไซตCเก่ียวกับวัตถุมงคลมาบูชา
มากกวWา 1 คร้ัง” กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดVวยมาก ตามลําดับ 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนC (Online Marketing 
Communication) ท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย  

การพัฒนารูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนC (Online Marketing 
Communication) ท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย ในการศึกษา
คร้ังน้ีดําเนินการโดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎี การสัมภาษณCเชิงลึก และ การทดสอบดVวยสถิติสมการ
เชิงโครงสรVาง (SEM)  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีตWาง ๆ ทําใหVไดVรูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาด
ออนไลนCท่ีมีตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย ประกอบดVวยปpจจัยตWาง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคคือ  (1) รูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทาง
การตลาดออนไลนC  (2) ความไวVวางใจ (3) การบอกตWอแบบปากตWอปาก  โดยมีงานวิจัยท่ีแสดงอิทธิพล
ของปpจจัยดังกลWาวตWอการต้ังใจซื้อคือ     
 1. อิทธิพลของรูปแบบกลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนCตWอการต้ังใจซื้อ   การศึกษา
ของ AreebaToor et al. (2017:167-199) ไดVวิจัยเร่ืองผลกระทบของการตลาดบนเครือขWายสังคม
ตWอความต้ังใจซื้อของลูกคVาในปากีสถาน:ความผูกพันตWอลูกคVาเปYนตัวแปรกลาง (The Impact of 
Social Network Marketing on Consumer Purchase Intention in Pakistan: Consumer 
Engagement as a Mediator). ผลการวิจัยพบวWา การตลาดบนเครือขWายสังคมมีอิทธิพลทางตรงตWอ
ความต้ังใจซื้อ 

2. อิทธิพลของความไวVวางใจตWอการต้ังใจซื้อ การศึกษาของ Jumin Lee et al. (2011:187-
206) ไดVวิจัยเร่ือง ผลกระทบท่ีแตกตWางของการทบทวนของลูกคVาตWอความต้ังใจซื้อของลูกคVาบนความ
ไวVวางใจตWอการซื้ อสินคV าออนไลนC  :มุมมองในระดับสู ง (The different effects of online 
consumer reviews on consumers’ purchase intentions depending on trust in online 
shopping malls :An advertising perspectivet). การวิจัยคร้ังน้ีใชVกลุWมตัวอยWางคือ กลุWมวัยรุWน
จํานวน 2,000 คนท่ีใชV ในประเทศเกหลี ผลการวิจัยพบวWา ความไวVวางใจมีอิทธิพลทางตรงตWอความ
ต้ังใจซื้อ 
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3. อิทธิพลของการบอกตWอแบบปากตWอปากตWอการต้ังใจซื้อ การศึกษาของMohammad & 
Reza Jalilvand (2012:460-476) ไดVวิจัยเร่ืองผลของการบอกตWอทางอิเล็กทรอนิกสCตWอภาพลักษณC
ตราสินคVาและความต้ังใจซื้อ:การศึกษาเชิงประจักษCในอุตสาหกรรมรถยนตCในอิหรWาน (The effect of 
electronic word of mouth on brand image and purchase intention . An empirical 
study in the automobile industry in Iran). การวิจัยคร้ังน้ีใชVกลุWมตัวอยWางคือ กลุWมท่ีซื้อรถยนตCใน
ประเทศอิหรWานจํานวน 341คน ผลการวิจัยพบวWา การบอกตWอทางอิเล็กทรอนิกสCมีอิทธิพลทางตรงตWอ
ความต้ังใจซื้อ 

กลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนCมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรง (Positive Direct 
effect) ตWอการบอกตWอแบบปากตWอปากท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.32 อยWางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01   (p-value  <0.01) มีอิทธิพลเชิงบวกทางอVอม (Positive Indirect effect) ท่ีคWา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.48 และมีอิทธิพลเชิงบวกโดยรวม(Positive total effect) ท่ีคWา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.80 อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลVองบางสWวนกับผล
การศึกษาของ Rick Ferguson (2008:179-182) ไดVวิจัยเร่ืองบทบาทการตลาดแบบแพรWกระจายและ
การบอก:นวโนVมของการตลาดในยุคตWอไป (Word of mouth and viral marketing: taking the 
temperature of the hottest trends in marketing )ผ ล ก าร วิ จั ย พ บ วW า  ก า รต ล าด แ บ บ
แพรWกระจายมีผลตWอการต้ังใจซื้อผWานการสื่อสารแบบบอกตWอ และการศึกษาของ Ho-Jung Jung & 
June-Suh Cho.(2016:7-17) ไดVวิจัยเร่ืองผลของลักษณะสื่อสังคมตWอการต้ังใจซื้อ  (The effects of 
characteristics of social commerce have on customers' purchase decisions)  ผลการวิจัย
พบวWา กลยุทธCการสื่อสารผWานสื่อสังคมมีผลตWอการต้ังใจซื้อผWานการสื่อสารแบบบอกตWอ และมีผล
ทางตรงตWอการสื่อสารแบบบอกตWอ 

กลยุทธCการสื่อสารทางการตลาดออนไลนCมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรง (Positive Direct 
effect) ตWอการต้ังใจซื้อเชWาวัตถุมงคลท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.33 อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  มีอิทธิพลเชิงบวกทางอVอม (Positive Indirect effect) ท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 
0.59และมีอิทธิพลเชิงบวกโดยรวม(Positive total effect) ท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.92 
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ซึ่งสอดคลVองบางสWวนกับผลการศึกษาของ Rick Ferguson 
(2008:179-182) ไดVวิจัยเร่ืองบทบาทการตลาดแบบแพรWกระจายและการบอก:นวโนVมของการตลาด
ในยุคตWอไป (Word of mouth and viral marketing: taking the temperature of the hottest 
trends in marketing ) ผลการวิจัยพบวWา การตลาดแบบแพรWกระจายมีผลตWอการต้ังใจซื้อผWานการ
สื่อสารแบบบอกตWอ และ Ho-Jung Jung & June-Suh Cho.(2016:7-17) ไดV วิจัยเร่ืองผลของ
ลักษณะสื่อสังคมตWอการต้ังใจซื้อ  (The effects of characteristics of social commerce have 
on customers' purchase decisions)  ผลการวิจัยพบวWา กลยุทธCการสื่อสารผWานสื่อสังคมมีผลตWอ
การต้ังใจซื้อผWานการสื่อสารแบบบอกตWอ และมีผลทางตรงตWอการสื่อสารแบบบอกตWอ 

ความไวVวางใจมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรง (Positive Direct effect) ตWอการต้ังใจซื้อเชWา
วัตถุมงคลท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.39 อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลเชิง
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บวกทางอVอม (Positive Indirect effect) ท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.19 และมีอิทธิพลเชิง
บวกโดยรวม(Positive total effect) ท่ีคWาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทWากับ 0.58 อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01ซึ่งสอดคลVองกับผลการศึกษาของ HsinHsin Chang & Su Wen Chen (2008:818-841) 
ไดVวิจัยเร่ืองผลกระทบตWอความต้ังใจซื้อ:ศึกษาผWานความไวVวางใจและการรับรูVอันตรายเปYนตัวแปร
กลาง (The impact of online store environment cues on  purchase intention:Trust and 
perceived risk as a mediator). การวิจัยคร้ังน้ีใชVกลุWมตัวอยWางคือ นักศึกษาจํานวน 122 คนใน
ประเทศไตVหวัน  ผลการวิจัยพบวWา ความไวVวางใจมีอิทธิพลทางตรงตWอความต้ังใจซื้อ Long-Yi 
&Ching-Yuh Lu (2010:16-34) ไดV วิจัยเร่ืองอิทธิผลความสัมพันธCระหวWางภาพลักษณCองคCกร 
การตลาดและความไวVวางใจตWอการต้ังใจซื้อ:ผลจากตัวแปรการบอกตWอเปYนตัวแปรกดกลาง (The 
influence of corporate image, relationship marketing, and trust on purchase intention: 
the moderating effects of word-of-mouth). การวิจัยคร้ังน้ีใชVกลุWมตัวอยWางคือ นักศึกษาจํานวน 
300 คนในประเทศไตVหวัน  ผลการวิจัยพบวWา ความไวVวางใจมีอิทธิพลทางตรงตWอความต้ังใจซื้อ  

โดยสรุปผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงวWา ปpจจัยตWางๆไดVแกW กลยุทธCการสื่อสารทางการตลาด
ออนไลนC ความไวVวางใจ และการบอกตWอแบบปากตWอปากทางอิเลคทรอนิกสC มีอิทธิพลท้ังทางตรงและ
ทางอVอมตWอความต้ังใจสั่งวัตถุมงคลเพ่ือบูชาของผูVบริโภคในประเทศไทย และรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความสอดคลVองและ สามารถนํามาใชVไดVในสภาพความเปYนจริง 
 
ข*อเสนอแนะ 

ขVอเสนอแนะสําหรับผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล 
จากผลการศึกษาดังกลWาว สามารถใหVขVอเสนอแนะแกWผูVประกอบธุรกิจดังตWอไปน้ี  
1. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการเป�ดรับ

สื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผูVบริโภค  
 2. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรตระหนักถึงความสําคัญของการทําทําการตลาดผWาน
ชWองทางออนไลนC 
 3. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรมีการหาความรูVและเพ่ิมทักษะในการทําการตลาดผWาน
ชWองทางออนไลนC 
 4. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรมีการใชVกลยุทธCทางการตลาดออนไลนCอยWางเต็มรูปแบบ 
โดยใชVหลายชWองทางรWวมกันไดVแกW เฟสบุค ยูทูป อินสตาแกรม และไลนC เพ่ือใหVสามารถแขWงขันไดVใน
ตลาดเปYนตVน 
 5. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลควรตระหนักถึงความสําคัญของความไวVวางใจ และ การบอกตWอ
แบบปากตWอปาก ตWอ การต้ังใจเชWาวัตถุมงคลมาบูชาของผูVบริโภค 
 6. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรนําเสนอขVอมูลท่ีเปYนความจริง เพ่ือใหVผูVบริโภคเกิดความ
ไวVวางใจ 
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 7. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคลควรนําเสนอขVอมูลท่ีเปYนประโยชนC เพ่ือใหVเกิดการบอกตWอแบบ
ปากตWอปาก หรือการแบWงปpนขVอมูลกันตWอไปเปYนวงกวVาง 
 8. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรมีกระบวนการใหVบริการท่ีรวดเร็ว เพ่ือสรVางความ
ประทับใจ และ ทําใหVเกิดการบอกตWอแบบปากตWอปากในระหวWางผูVบริโภค 
 9. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรประกอบธุรกิจดVวยความซื่อสัตยC สุจริต เพ่ือสรVางความ
ไวVวางใจ และ การบอกตWอแบบปากตWอปากในระหวWางผูVบริโภค 
 10. ผูVประกอบธุรกิจวัตถุมงคล ควรมีการเรียนรูV และ กVาวใหVทันการพัฒนาของเทคโนโลยีอยูW
เสมอ 
 

เอกสารอ*างอิง 
จํารัส เพชรทับ.(2545). ความเช่ือเก่ียวกับเคร่ืองรางของขลังของชาวบ*าน อําเภอสิชล จังหวัด

 นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธCศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ฉันทิชยC กระแสสินธุC.(2514).พระเคร่ือง. พระนคร : กองการพิมพCสํานักงานสลากกินแบWงรัฐบาล 
ณัฐพล อยูWรุWงเรืองศักด์ิ. (2558). คติความเช่ือและพุทธพาณิชย�ประวัติศาสตร�ผ�านพระเคร่ือง ปsท่ี 

 1/2555. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ตรียัมปวาย.(2496). “พระเคร่ืองทางโบราณคดีตอนท่ี 3 สนิมของพระเคร่ืองชนิดโลหะ (ต�อ).” 

 ศิลปากร 6,10 : 90 – 95 
เทพยC สาริกบุตร.(2509). พุทธาภิเษกพิธี พิธีกรรมปลุกเสกพระเคร่ืองรางของขลัง. พระนคร: ศิล

ปาบรรณาคาร. 
ประชุม กาญจนวัฒนC. (25246). พระเคร่ืองเร่ืองของขลัง. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธC. 
ประชุม กาญจนวัฒนC. (2546). ภาพพระเคร่ืองเล�ม 1-2. กรุงเทพฯ : ประยูรวงศC. 
พรทิพยC เกยุรานนทC. (2552). ความไว*วางใจนั้นสาคัญไฉน. จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตรCสุขภาพ. 

 สื บคV น เม่ื อ  14  พฤษภาคม 2559 , จาก : www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/ 
1_2552/Relax.htm 

พระมหามนตรี วลฺลโภ. (2542). อิทธิพลของวัตถุมงคลท่ีมีต�อสังคมไทยในปRจจุบัน. พระนครศรี 
อยุทธยา.วิทยานิพนธCปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระราชวรมุณี  (ประยุทธC ปยุตฺโต). (2528). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม 
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สรพล โศภิตกุล.(2542).สุ ดยอดพระเคร่ือง ๑. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพCบัวตอง 
เสถียร โพธินันทะ. (2515). ภูมิประวัติพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพCโพธ์ิสามตVน. 
เสรี เสริฐสนิท. (2540). การศึกษาพระพิมพ�ดินเผากรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธC

ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

247 
 

สุธน ศรีหิรัญ. (2519).“หลวงพWอสนิท,” จักวาลพระเคร่ือง. 2(17) : 25-27  
อรรคเดช กฤษณะดิลก.(2546). ปทานุกรมพระเคร่ืองชุดเบญจภาคี.กรุงเทพฯ : โรงพิมพCคุรุสภา

 ลาดพรVาว 
Brown, J., Broderick, A. J., & Lee, N. (2 0 0 7 ). Word of mouth communication within 

online  communities: Conceptualizing the online social network. Journal of 
Interactive Marketing, 21(3), 2-20. 

Browne, J. A. &Howarth, E. (1 9 7 7 ) . A Comprehensive factor analysis of personality 
 questionnaire items: A test of twenty putative factor hypotheses. Multivariate 
Behavioral Research, 12(4), 339-427. 

Caldwell, C. &Clapham, S. E. (2003). Organizational trustworthiness: An international 
 perspective. Journal of Business Ethics, 47(4), 349 – 364. 

Cantallops, A. S., &Salvi, F. (2014). New consumer behavior: A review of research on  
 eWOM and hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 41- 51. 

Cao, T., Shi, G. & Yin, Y. (2014). How to repair customer trust of high-risk products 
after negative publicity. Nankai Business Review International, 5(4), 382 – 393. 

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2 001 ). The chain of effects from brand trust and 
brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of 
marketing, 65(2), 81-93. 

Cheong, H. J., & Morrison, M. A. (2008). Consumers’ reliance on product information 
 and recommendations found in UGC. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 
38-49. 

Cheung, C. M., & Lee, M. (2012). What drives consumers to spread electronic word 
of mouth in online consumer-opinion platforms. Decision Support Systems, 
53(1), 218–225. 

Cheung, C. M., &Thadani, D. R. (2 0 1 0 ) . The effectiveness of electronic word-of-
mouth ommunication: A literature analysis. Proceedings of the 23rd Bled 
eConference eTrust: Implications for the Individual, Enterprises and Society, 
329-345. 

Chiu, H.-C., Hsieh, Y.-C., Kao, Y.-H., & Lee, M. (2 0 0 7 ) .  The determinants of email 
receivers’ disseminating behaviors on the Internet. Journal of Advertising 
Research, 47(4), 524–534. 



248 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยวาโก* จํากัด (มหาชน) 

Motivation in the performance of employees Case study of  
Thai Wacoal Public Company Limited. 

 
ธีรภา วิวัฒนศกัด์ิ1, ชวพล ลพีิพัฒน�ไพบูลย�2 และณิชาภา คุณพระเนตร3  

Theerapa Wivatanaak 1 Chaiyaphum Leepipat Paiboon2 Nichapa Koonpraneit3  
1-2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

1-2Department of Industrial Management. Faculty of Business Administration, Bangkokthonburi University 

3 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3 Faculty of Business Administration, Bangkok Thonburi University 

1 e-mail: tp_tod1@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) โดยใชVวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดVวยการเก็บแบบสอบถามกับกลุWม
ลูกคVาคือ พนักงานประจํา บริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) ประกอบดVวย 3 ฝ�าย คือ ฝ�ายผลิต, ฝ�าย
การตลาด, ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑC จํานวน  204 คน นํามาวิเคราะหCขVอมูลทางสถิติ โดยการหาคWาเฉลี่ย
และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบสอบถาม สถิติท่ีใชV
วิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWาแจกแจงความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย  คWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คWาไคสแควรC
และคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCเพียรCสัน ผลการวิจัย พบวWา ปpจจัยดVานองคCกรท้ัง 13 ดVาน ไดVแกW ดVาน
คWาตอบแทน และผลประโยชนC ดVานนโยบายบริษัทและการบริหาร ดVานความสัมพันธCระหวWางบุคคลใน
องคCการดVานสภาพแวดลVอมในการทํางาน ดVานการควบคุมดูแลของหัวหนVางาน ดVานสภาพในการ
ทํางานดVานความม่ันคงในงาน ดVานความสําเร็จในการทํางาน ดVานการไดVรับการยอมรับ ดVานลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติ ดVานความรับผิดชอบในงาน ดVานการไดVรับเลื่อนตําแหนWง ดVานความเจริญกVาวหนVาใน
การทํางาน ท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) กลWาวคือ ปpจจัยดVาน
องคCกรท่ีมีความสัมพันธC อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีท้ังหมด 9 ดVาน ไดVแกW ดVาน
คWาตอบแทนและผลประโยชนC ดVานนโยบายบริษัทและการบริหาร ดVานความสัมพันธCระหวWางบุคคลใน
องคCการดVานสภาพแวดลVอมในการทํางาน ดVานการควบคุมดูแลของหัวหนVางาน ดVานความม่ันคงใน
งานดVานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดVานการไดVรับเลื่อนตําแหนWงดVานความเจริญกVาวหนVาในการทํางาน 
และปpจจัยดVานองคCกรท่ีไมWมีความสัมพันธCแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีท้ังหมด 4 ดVาน 
ไดVแกW ดVานสภาพในการทํางาน ดVานความสําเร็จในการทํางาน ดVานการไดVรับการยอมรับและดVาน
ความรับผิดชอบในงาน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, พนักงาน, บริษัท 
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Abstract  
This research The objective is to study motivation in the performance of 

employees. The case study of Thai Wacoal Public Company Limited by using 
quantitative research by collecting questionnaires with customer groups, consisting of 
employees of Thai Wacoal Public Company Limited consisting of 3 divisions: 
Production Division, Marketing Division, Merchandising Division, consisting of 204 
people. To analyze statistical data By finding the mean and standard deviation The 
tools used for data collection were questionnaires. The statistics used for data 
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, chi-
square value and Pearson's correlation coefficient. The results of the research 
showed that The 13 organizational factors, which are compensation And benefits 
Company policy and management Interpersonal relations in the organization, working 
environment Supervision of supervisors Working conditions, job security Success in 
the workplace Acceptance side Aspects of work performed Job responsibility The 
promotion side In career progress With work motivation Of Thai Wacoal Public 
Company Limited employees, that is, the organizational factors that have 
relationships With statistical significance at the level of 0.05. There are 9 aspects, 
namely compensation and benefits Company policy and management The 
interpersonal relations in the organization Working environment Supervision of 
supervisors Job security Aspects of work performed In terms of being promoted, 
progressing in work And organizational factors without relationships in work 
motivation There are 4 aspects of the staff, including working conditions. Success in 
the workplace Acceptance side Job responsibility With statistical significance at the 
level of 0.05 

 
Keywords: Motivation for work, Staff, company 
 
บทนํา 

การบริหารองคCกรใหVบรรลุเป�าหมายไดVน้ัน จําเปYนตVองอาศัยปpจจัยหลายประการ อาทิ 
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณC และการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอยWางย่ิง “การบริหารงานบุคคล” 
เพราะบุคคลหรือ บุคลากรในองคCกร ถือเปYนปpจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการบริหารงาน เน่ืองจาก
หากปราศจากบุคลากรทําหนVาท่ีเปYนตัวขับเคลื่อนแลVวการบริหารจัดการตWาง ๆ ก็ไมWเกิดข้ึน และ
องคCกรก็จะไมWบรรลุเป�าหมายไดV อยWางไรก็ตาม แมVวWาองคCกรจะมีบุคลากรท่ีมีความรูV ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเปYนอยWางดีเพียงใด หากบุคลากรเหลWาน้ัน ขาดความต้ังใจ ขาดความกระตือรือรVนใน
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การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานก็จะไมWดี และทําใหVองคCกรประสบความลVมเหลวดังน้ัน เพ่ือใหVองคCกร
สามารถบรรลุเป�าหมายตามท่ีคาดหวัง ซึ่งเปYนสิ่งท่ีจําเปYนของผูVบริหารจะตVองทราบถึงแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  และจําเปYนตVองบริหารจัดการใหVบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี
เม่ือบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะทําใหVเกิดผลดีแกWองคCกร สWงผลใหVผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป�าหมายขององคCกรไดVในท่ีสุด 

แรงจูงใจเปYนสาเหตุท่ีทําใหVมนุษยCแสดงพฤติกรรมตWาง ๆ ออกมาในเชิงบวก เชWน มีความ
มุWงม่ันท่ีจะฟpนฝ�าอุปสรรคตWาง ๆ มีความกระตือรือรVนท่ีจะทํากิจกรรมน้ัน ๆ อยWางทุWมเทเต็มกําลัง
ความสามารถ ขณะเดียวกันหากมนุษยCไมWมีแรงจูงใจและความพึงพอใจจะทําใหVมนุษยCแสดงพฤติกรรม
ตWาง ๆ ออกมาในเชิงลบ เชWน มีสภาพแวดลVอมท่ีเฉื่อยชา ทํากิจกรรมน้ัน ๆ ใหVผWาน ๆ ไปไมWต้ังใจ
หรือไมWเอาใจใสWกับการทํากิจกรรม ซึ่งผลตWอการดําเนินงานหรือกิจกรรมตWาง ๆ ภายในองคCกรในระยะ
ยาวไดV หากบุคลากรในองคCกรไมWมีการในองคCกรไมWมีการปรับตัวและไมWยอมรับในสภาวะท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ไมWวWาจะเปYนปpจจัยภายในหรือภายนอกองคCกร สิ่งเหลWาน้ีลVวนแลVวแตWสWงผลกระทบ
ตWอองคCกรท้ังสิ้น 

แมVวWาเร่ืองของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีการศึกษาอยWางมากในชWวงคร่ึงศตวรรษท่ีผWาน
มาแลVว แตWในปpจจุบันก็ยังมีผูVใหVความสนใจศึกษาวิจัยและยังเปYนเร่ืองท่ีทันสมัยอยูWเสมอ สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากวWาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปYนปpญหาท่ีเกิดข้ึนไดVแทบทุกองคCกรและยังเกิดข้ึนไดV
ตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาท่ีสามารถดําเนินการไดVอยWางหลากหลายแนวทางน้ีจึงเปYนสิ่งจูงใจใหVมี
การศึกษาเร่ืองน้ีตลอดมา สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีสาเหตุหลายประการสาเหตุสําคัญประการหน่ึง
ทีทําใหVผูVวิจัยสนใจศึกษาเร่ืองท่ีเปYนพ้ืนฐานท่ีผูVบริหารองคCกรควรใหVความสนใจและควร ตระหนักวWา 
แรงจูงใจของพนักงานสWงผลใหVเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถปรับเปลี่ยนไดVตลอดเวลา
ตามสภาพการณCหรือจังหวะเวลา ดังน้ัน  การไดVมีโอกาสสํารวจประเด็นของปpญหาไมWวWาจะใชVแนวทาง
หรือวิธีการใด ก็จะทําใหVวิเคราะหCสภาพขององคCกร ไดVชัดเจนมากข้ึนและชWวยใหVสามารถแกVไขปpญหา
ไดVตรงจุด ซึ่งจะนํามาวางแผนการพัฒนาองคCกรในเร่ืองตWาง ๆ ไดV นอกจากน้ัน การศึกษาคร้ังน้ียัง
อาจจะชWวยกระตุVนใหVผูVบริหารหันมาใหVความสนใจปpจจัยดVานอ่ืน ๆ ท่ีจะชWวยเสริมสรVางปรับปรุง
ประสิทธิภาพองคCกรไดV รวมท้ังผูVวิจัยเห็นวWาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีประโยชนCอยWางแทVจริง หาก
สามารถนําไปใชVเพ่ือการวางแผนในเชิงปฏิบัติการ 
บริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) กWอต้ังข้ึนโดยการรWวมทุนระหวWาง บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด และ 
Wacoal Corporation ประเทศญี่ ปุ�น เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เปYนผูVผลิตสินคVา      
ชุดช้ันในสตรีระบบอุตสาหกรรมเปYนแหWงแรกของประเทศไทย และในปZ 2526 บริษัทฯ ไดVเขVาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ตWอมาในปZ 2537 บริษัทฯ ไดVแปรสภาพเปYนบริษัท
มหาชนจํากัด 

ในปpจจุบัน บริษัทฯ เปYนผูVผลิตสินคVาเสื้อผVาสําเร็จรูป ซึ่งประกอบดVวย ชุดช้ันในสตรี ชุด
ช้ันนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑCหลัก คือ ชุดช้ันในสตรี การจัดจําหนWายภายในประเทศมี 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรCเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เปYนผูVจัดจําหนWายรายใหญWของบริษัทฯ สําหรับ
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ตลาดตWางประเทศไดVจําหนWายไปยังบริษัทในกลุWมของ Wacoal Corporation ซึ่งสWงออกไปประเทศ
ญี่ปุ�น สหรัฐอเมริกาและอาเซียน เปYนหลัก 

ผูVวิจัยเห็นวWา การทําวิจัยในหัวขVอเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบริษัท ไทยวาโกV จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งผูVวิจัยปฏิบัติงานอยูWมีความคิดเห็นอยWางไร พรVอมท้ังขVอเสนอแนะจากพนักงาน จะเปYน
ขVอมูลใหVผูVบริหารของบริษัทใชVเปYนแนวทางในการวางเปYนและพัฒนาการทํางานของพนักงานใหV
เจริญกVาวหนVาตWอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยวาโกV 
จํากัด (มหาชน) 
 2. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธCกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจ 
ความหมายแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ศิริพร โอฬารธรรมรัตนC (2546: 7) แรงจูงใจ หมายถึง ความพยายามใด ๆ ท่ีเปYนแรงผลักดัน 

กระตุVนหรือ โนVมนVาว เพ่ือใหVบุคคลแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําตามทิศทางท่ีกําหนดไวV ดVวยความ
รWวมมือ อยWางยินดีและเต็มใจ ท้ังน้ี เพ่ือท่ีจะนํามาซึ่งการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพใหVกับองคCกรเพ่ิมมากข้ึน 

ประสาร มฤคพิทักษC (2532 : 117 อVางถึงใน ศิริพร โอฬารธรรมรัตนC ) กลWาวไวVวWา การจูงใจ
หมายถึง การไดVรับความรWวมมืออยWางเต็มใจของผูVอ่ืน เพ่ือใหVไดVผลผลิตท่ีสูงกวWา เพ่ือเกิดความสามัคคี
ธรรมไดVดีกวWา เพ่ือบรรลุจุดมุWงหมายของบริษัทไดVมากกวWา 
ความจําเปYนของการสรVางแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการทํางานเปYนสิ่งจําเปYนสําหรับผูVบริหาร ท้ังน้ี เพ่ือใหVการทํางานภายในองคCการ
เกิดประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข*อง 

แนวคิดเก่ียวกับความสุขใจในการทํางาน 
Diener ( 2003: 26 – 27 ) ( อVางถึงใน จงจิต เลิศวิบูลยCมงคล, 2547:26 ) กลWาววWา ความสุข           

ในการทํางาน คือการรับรูVของบุคลากรถึงอามรณC ความรูVสึกช่ืนชอบหรือเปYนสุขกับภารกิจหลัก อัน
เปYนผลมาจากการทํางาน สภาพแวดลVอมท่ีเก่ียวขVองกับการทํางาน ซึ่งเปYนการตอบสนองความ
ตVองการของตนเอง ใหVชีวิตมีคุณคWา ไดVทํางานท่ีเกิดประโยชนC เกิดความสมหวังในประสบการณCที่ไดVรับ 
องคCประกอบของความสุขคือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป�าหมายหลักของชีวิตตลอดจน
ประสบการณCในชีวิตเหลWาน้ัน เปYนอารมณCความรูVสึกดVานลบตํ่า คนท่ีมีความสุขเกิดข้ึนไดVจากปpจจัย
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หลายอยWางท่ีแตกตWางกัน เชWน อายุ รายไดV สภาพแวดลVอม ท่ีสWงผลตWอความตVองการของบุคคลใหVเกิด
ความพึงพอใจในชีวิตนํามาซึ่งความสุข 

ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูVสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะตอบสนองตWอ
เหตุการณCที่เกิดข้ึนในการทํางานหรือประสบการณCของบุคคลในการทํางานประกอบดVวย ความร่ืนรมยC     
ในงาน ความพึงพอใจงาน และความกระตือรือรVนในการทํางาน 

ทฤษฎีความคิดสรVางสรรคC ของ อี พอลทรCแรนซC ( E. Paul Yorrance ) 
ความคิดสรVางสรรคCเปYนกระบวนการของความรูVสึกของความรูVสึกไวตWอปpญหาหรือสิ่งท่ี

บกพรWองขาดหายไปแลVวรวบรวมความคิดต้ังเปYนสมมติฐานข้ึน ตWอจากน้ันก็ทําการรวบรวมขVอมูล 
ตWาง ๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานน้ัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

          ตัวแปรตVน      ตัวแปรตาม 
  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปRจจัยส�วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อายุงาน 

6.ตําแหนWงงาน 

7.รายไดVตWอเดือน 

ปRจจัยด*านองค�กร 

1.ปpจจัยค้ําจุน ( Hygiene Factors ) 
 1.1 คWาตอบแทนและผลประโยชนC 
 1.2 นโยบายบริษัทและการบริหาร 

 1.3 ความสัมพันธCระหวWางบุคคลในองคCการ 

 1.4 สภาพแวดลVอมในการทํางาน 

 1.5 การควบคุมดูแลของหัวหนVางาน 

 1.6 สภาพในการทํางาน 

2.ปpจจัยจูงใจ ( Motivator Factors ) 
 2.1 ความสําเร็จในการทํางาน 

 2.2 การไดVรับการยอมรับ 

  2.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

 2.4 ความรับผิดชอบในงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1.ความสุขในการทํางาน 

2.ความคิดริเร่ิมสรVางสรรคC 
3.ความมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
1. สามารถนําผลการวิจัยไปเปYนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน         

ดVานทรัพยากรบุคคลใหVมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2. สามารถนําขVอมูลไปใชVในการจัดทําแผนการพัฒนาทักษะแกWผูVบังคับบัญชา ซึ่งมีสWวนสําคัญ

ในการจูงใจพนักงาน 
3. เพ่ือเปYนประโยชนCในการศึกษาแกWผูVที่สนศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใชVแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
กลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชVศึกษาในคร้ังน้ี ไดVแกW พนักงานประจํา บริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) จํากัด          
(มหาชน) ประกอบดVวย 3 ฝ�าย คือ ฝ�ายผลิต , ฝ�ายการตลาด, ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑC จํานวน  204 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) การสรVางแบบสอบถาม
มีสWวนประกอบดVวยกัน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปpจจัยสWวนบุคคล เปYนคําถามปลายเป�ดชนิดเลือกตอบ 
ประกอบดVวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนWงงาน และรายไดVตWอเดือน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปpจจัยดVานองคCกร ประกอบดVวย ปpจจัยคํ้าจุน และปpจจัยจูงใจ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยวาโกV 
จํากัด (มหาชน) ประกอบดVวย 1.ความสุขในการทํางาน 2.ความคิดริเร่ิมสรVางสรรคC 3.ความมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขVอคําถามมีลักษณะเปYนแบบมาตราสWวนประประมาณคWา  5 ระดับดังน้ี 
   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ใหVคะแนนเทWากับ  5 
   ระดับความพึงพอใจมาก  ใหVคะแนนเทWากับ  4 
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง ใหVคะแนนเทWากับ 3 
   ระดับความพึงพอใจนVอย  ใหVคะแนนเทWากับ 2 
   ระดับความพึงพอใจนVอยท่ีสุด ใหVคะแนนเทWากับ 1 
 
การวิเคราะห�ข*อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี ขVอมูลท่ีรวบรวมไดVท้ังหมดจะถูกนํามาประมวลผลและวิเคราะหCขVอมูลโดยใชV
โปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอรCสําเร็จรูปและใชVสถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics ) เพ่ือใหV
บรรลุตามเป�าหมายและวัตถุประสงคCดังตWอไปน้ี 
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  1.คWาความถ่ี ( Frequency ) และคWารVอยละ ( Percentage ) ใชVวิเคราะหCขVอมูลเก่ียวกับ
ปpจจัยสWวนบุคคลของพนักงานบริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) 
 2.คWาเฉลี่ย ( Mean ) และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ฉ ใชVในการหา
คWาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน) 
 3.การวิเคราะหCหาคWาความสัมพันธCระหวWางปpจจัยสWวนบุคคล กับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกรณีศึกษาบริษัท ไทยวาโกV จํากัด (มหาชน)สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหC คือคWาไคสแควรC ( 
Pearson Chi – Square ) 
 
ผลการวิจัย 

 สรุปผลการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท ไทยวาโกV 
จํากัด (มหาชน) ไดVดังน้ี 

ปpจจัยดVานองคCกร ผูVวิจัยไดVทําการวิเคราะหCปpจจัยดVานองคCกร ซึ่งประกอบไปดVวย ปpจจัยคํ้าจุน
และปpจจัยจูงใจไดVผลการวิเคราะหCดังตWอไปน้ี 

1. ดVานคWาตอบแทนและผลประโยชนC ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWใน
ระดับปานกลาง อันดับแรกคือเงินเดือนท่ีไดVรับมีความเหมาะสมกับตําแหนWงท่ีทําในปpจจุบัน รองลงมา
คือไดVรับ คWาทํางานในเวลากลางคืน และคWายอดการผลิตตWอเดือน ( Incentive ) เหมาะสมกับจํานวน
ช้ินงานท่ีผลิตตWอเดือน และสุดทVายการจWายคWาทํางานลWวงเวลา โดยคํานวณเปYนช่ัวโมงทํางานมีความ
เหมาะสมกับงานท่ีทํา 

2. ดVานนโยบายบริษัทและการบริหาร ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูW
ในระดับมาก อันดับแรกคือ ไดVรับทราบในนโยบายการบริหารตามหลักการของ “Grow Beyond” 
และนําไปปฏิบัติไดVอยWางถูกตVอง รองลงมาคือไดVรับทราบในนโยบายการบริหารตามหลักการของ 
“AGC Way” เปYนอยWางดี และเขVาใจในการประยุกตCหลักการของวิสัยทัศนC Best Thinking เพ่ือ
นําไปสูWเป�าหมายท่ีทVาทาย 

3. ดVานความสัมพันธCระหวWางบุคคลในองคCกร ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวม
แรงจูงใจอยูWในระดับปานกลาง อันดับแรกคือกิจกรรมความปลอดภัยภายในหนWวยงาน ชWวยสWงเสริมใหV
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน รองลงมาคือบรรยากาศและความสัมพันธCท่ีดีสWงผล
ใหVมีความกระตือรือรVนในการทํางานมากย่ิงข้ึน และสุดทVายการไดVเขVารWวมกิจกรรมภายในหนWวยงาน
เพ่ือเสริมสรVางความสัมพันธCอันดี ระหวWางบุคลากรในองคCกร 

4. ดVานสภาพแวดลVอมในการทํางาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWใน
ระดับมาก อันดับแรกคือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของมีการจัดการท่ีเหมาะสม สะดวกและงWายตWอการปฏิบัติ 
รองลงมาคือ พอใจในการจัดรถ รับ – สWง ใหVพนักงาน เพ่ือลดคWาใชVจWายและเพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง และสุดทVายมีความพอใจในมาตรฐานการควบคุม แสงสวWาง ความรVอน กลิ่นท่ีไดVรับจากการ
ทํางาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

255 
 

5. ดVานการควบคุมดูแลของหัวหนVางาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพแรงจูงใจอยูWใน
ระดับมาก อันดับแรกคือ ไดVเรียนรูV เทคนิคในการทํางาน จากหัวหนVางาน อยูWเปYนประจํา รองลงมาคือ 
มีโอกาสเขVาพบ และปรึกษาหารือกับหัวหนVางานไดVอยWางสะดวก และสุดทVายหนWวยงานมีการกําหนด
สายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสมและเปYนระบบ 

6. ดVานสภาพในการทํางาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWในระดับ
ปานกลาง อันดับแรกคือพอใจโรงจอดรถ และเจVาหนVาท่ีรักษาความปลอดภัย ท่ีทางบริษัทจัดไวVใหV 
รองลงมาคือหนWวยงานมีการจัดสถานท่ีทํางานเปYนสัดสWวนเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสุดทVายพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานมีจํานวนบุคลากรเหมาะสมกับจํานวนงานท่ีทํา 

7. ดVานความม่ันคงในงาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWในระดับมาก 
อันดับแรกคือหนWวยงานเปYนองคCกรท่ีมีความม่ันคงในการทํางาน รองลงมาคือพอใจในระบบ
เกษียณอายุกWอนเกณฑCคือ 45 ปZ และผลประโยชนCท่ีไดVรับ และสุดทVายพอใจในสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน 
ดVานการรักษาพายาบาลท่ีบริษัทจัดไวVใหV 

8. ดVานความสําเร็จในการทํางาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWใน
ระดับมาก อันดับแรกคืองานท่ีไดVรับมอบหมายใหVทํามักสําเร็จตามเป�าหมายท่ี KPI ของหนWวยงาน
กําหนดไวV รองลงมาคือสามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันปpญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสุดทVาย
มีการสWวนรWวมในการแกVไขปpญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานของ และไดVรับการตอบรับเปYนอยWางดี 

9. ดVานการไดVรับการยอมรับ ผลการวิเคราะหCขVอมูลพบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWในระดับ
ปานกลาง อันดับแรก คือ ไดVรับการยอมรับจากเพ่ือนรWวมงานเม่ือทํางานสําเร็จ รองลงมาคือไดVรับการ
ประกาศยกยWองจากหนWวยงานเม่ือทํางานสําเร็จ และสุดทVายไดVรับการยกยWองและชมเชย จากหัวหนVา
งาน เม่ือทํางานบรรลุผลสําเร็จ 

10. ดVานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWใน
ระดับหานกลาง อันดับแรกคืองานท่ีทํามีคุณคWาทางดVานผลิตภัณฑCสูง ( Quality ) รองลงมาคืองานท่ี
ทําเปYนงานท่ีตVองใชVความคิดและคิดคVนสิ่งใหมW ๆ อยูWเสมอ และสุดทVายลักษณะของงานท่ีทําเปYนงานท่ี
มีระบบและทVาทาย 

11. ดVานความรับผิดชอบในงาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWใน
ระดับปานกลาง อันดับแรกคืองานท่ีทํามีความอิสระในการตัดสินใจตามขอบเขตท่ีหนWวยงาน
กําหนดใหV รองลงมาคือ ไดVรับมอบอํานาจและความรับผิดชอบ ในการทํางานเหมาะสมกับตําแหนWง
หนVาท่ี และไดVรับความไวVวางใจในการทํางาน จากทีมงาน 

12. ดVานการไดVรับเลื่อนตําแหนWง ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจอยูWใน
ระดับนVอย อันดับแรกคือการเลื่อนตําแหนWงงาน ของหนWวยงานของมีความเปYนธรรมและเหมาะสม 
รองลงมาคือมีโอกาสไดVเลื่อนตําแหนWงตามความรูVความสามารถ และสุดทVายพอใจในการปรับเงินเดือน
ประจําปZ 

13. ดVานความเจริญกVาวหนVาในการทํางาน ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWาในภาพรวมแรงจูงใจ
อยูWในระดับปานกลาง อันดับแรกคือไดVรับการสนับสนุนจากองคCกรในการพัฒนาความรูVความสามารถ 
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เชWน ฝvกอบรม สัมมนา เปYนตVน รองลงมาคือไดVรับโอกาสท่ีจะพัฒนาความรูVความสามารถ เพ่ือ
ความกVาวหนVาในการทํางาน และรูVสึกภาคภูมิใจ ในการเจริญกVาวหนVาในการทํางาน ท่ีบริษัทมอบใหV 
 
อภิปรายผล 
 จากกการวิจัยเร่ือง แรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท ไทยวาโกV จํากัด 
(มหาชน) สามารถนําผลมาอภิปรายไดVดังน้ี 
 ปpจจัยสWวนบุคคล ผลการวิเคราะหCสWวนบุคคลกลุWมตัวอยWาง ของพนักงานบริษัท ไทยวาโกV 
จํากัด (มหาชน) พบวWา พนักงานสWวนใหญWเปYนเพศชาย มีอายุ 30 – 40 ปZ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาตํ่ากวWาปริญญาตรี อายุงา 5 – 10 ปZ ตําแหนWงเปYนพนักงานระดับผูVปฏิบัติงาน รายไดVตWอ
เดือน 20,000 – 25,000 บาท เม่ือพิจารณาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัท ศรีไทย
ซุปเปอรCแวรC จํากัด ( มหาชน ) พบวWาพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปpจจัยสWวนบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธC อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดVแกW รายไดVตWอเดือน และปpจจัยสWวนบุคคลท่ีไมW
มีความสัมพันธCกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไดVแกW เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อายุงาน ตําแหนWงงาน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลVองกับงานวิจัยของ วาสนา 
พัฒนานันทCชัย ( 2553) ศึกษาเร่ือง “ปpจจัยท่ีมีผลตWอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สํานักงานทรัพยCสินสWวนพระมหากษัตตริยC” วัตถุประสงคCในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขอพนักงานสํานักงานทรัพยCสินสWวนพระมหากษัตริยC 2) เพ่ือศึกษา
ปpจจัยท่ีมีผลตWอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยCสินสWวนพระมหากษัตริยC 
พนักงานสํานักงานทรัพยCสินสWวนพระมหากษัตริยCมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมปpจจัยจูงใจ 
และปpจจัยคํ้าจุน อยูWในระดับมาก โดยปpจจัยจูงใจท่ีอยูWในระดับมาก 3 ดVาน ประกอบดVวยความสําเร็จ
ในการทํางานของบุคคลดVานความรับผิดชอบดVานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และอยูWในระดับปานกลาง 
2 ดVาน ประกอบดVวย 1) ดVานการไดVรับการยอมรับนับถือ 2) ดVานความกVาวหนVาในตําแหนWงหนVาท่ีการ
งานตามลําดับ สWวนปpจจัยคํ้าจุนอยูWในระดับมากท้ัง 5 ดVานคือ 1) ดVานความสัมพันธCกับเพ่ือนรWวมงาน 
2) ดVานสภาพการทํางานและความม่ันคง3) ดVานผลประโยชนCตอบแทน 4) ดVานการปกครองบังคับ
บัญชา 5) ดVานนโยบายและการบริหาร ตามลําดับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนWงงาน อายุงาน 
และการอบรม / สัมมนา ไมWมีผลตWอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยCสินสWวน
พระมหากษัตริยC 
 ปpจจัยดVานองคCกร เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยวาโกV 
จํากัด (มหาชน) พบวWาพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมท้ัง 13 ดVาน อยูWในระดับปาน
กลางและสอดคลVองกับงานวิจัยของ ปราโมทยC ดวงเลขา (2552 : 131) ไดVศึกษาเร่ือง ปpจจัยท่ีมีผลตWอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน ) ในเขตภาคตะวันออก 
พบวWา ระดับปpจจัยม่ีมีผลตWอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูWในระดับปานกลาง ซึ่งเม่ือ
พิจารณาเปYนรายดVานพบวWา ปpจจัยดVานความสําเร็จในงานเปYนปpจจัยท่ีมีผลตWอแรงจูงใจอยูWในระดับมาก 
โดยประเด็นท่ีมีผลตWอแรงจูงใจ คือ พนักงานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดVรับมอบหมายประสบผลสําเร็จเปYน
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อยWางดีตามเวลาท่ีกําหนดไวV ปpจจัยดVานการไดVรับการยอมรับนับถืออยูWในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีผล
ตWอแรงจูงใจ คือพนักงานมีความยินดีเม่ือไดVรับเกียรติบัตรยกยWองหรือรางวัลพนักงานดีเดWน ปpจจัยดVาน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูWในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีผลตWอแรงจูงใจ คือ การไดVรับความ
ชWวยเหลือหรือใหVคําปรึกษาจากผูVรWวมงานปpจจัยดVานความรับผิดชอบ อยูWในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมี
ผลตWอแรงจูงใจคือ สามารถรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติไดVอยWางครบถVวนสมบูรณC มีประสิทธิภาพใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ปpจจัยดVานความกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน อยูWในระดับมากโดยประเด็นท่ีมีผลตWอ
แรงจูงใจ คือ มีความยินดีเม่ือไดVรับโอกาสในการฝvกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน ปpจจัยดVาน
ความสัมพันธCกับบุคคลในหนWวยงาน อยูWในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีผลตWอแรงจูงใจ อ มีความยินดี
เม่ือไดVรับมอบหมายใหVทํางานรWวมกับผูVอ่ืนปpจจัยดVานนโยบายและการบริหาร อยูWในระดับมาก โดย
ประเด็นท่ีมีผลตWอแรงจูงใจคือ ความปลอดภัยในระหวWางท่ีพนักงานปฏิบัติงานเปYนสิ่งสําคัญ ปpจจัยดVาน
รายไดVและสวัสดิการ อยูWในระดับปานกลางโดยประเด็นท่ีมีผลตWอแรงจูงใจคือ ธนาคารมีการระบุ
สวัสดิการตWาง ๆ ท่ีพนักงานจะไดVรับอยWางชัดเจน ปpจจัยดVานสภาพแวดลVอมในการทํางาน อยูWในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีผลตWอแรงจูงใจ คือ ธนาคารมีการจัดแบWงพ้ืนท่ีออกเปYนสัดสWวนตามรูปแบบ
การใหVบริการลูกคVา โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบโดยจําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ 
สถานภาพ ระยะเวลา เงินเดือน ในภาพรวมแลVวมีปpจจัยท่ีมีผลตWอแรงจูงใจไมWแตกตWางกัน สWวนปpจจัย
สWวนบุคคลท่ีจําแนกตามสถานภาพในภาพรวมมีปpจจัยผูVท่ีมีสถานภาพตWางกันจะมีปpจจัยท่ีมีผลตWอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตWางกัน สWวนทางดVานเงินเดือนท่ีแตกตWางกันก็มีผลตWอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตWางกัน 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. ดVานสภาพในการทํางาน ควรปรับปรุงในเร่ืองของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ในสWวนของกระบวนการ
ผลิตใหVเหมาะสมกับจํานวนท่ีทําเน่ืองจากปpจจุบันมีการลดจํานวนพนักงานลง แตWงานท่ีทํายังปริมาณ            
เทWาเดิม ทําใหVพนักงานทํางานหนักข้ึน ซึ่งไมWเหมาะสมกับจํานวนช้ินงานท่ีทํา ถัดไปเร่ืองของการจัด
สถานท่ีทํางานควรจัดใหVเปYนสัดสWวนและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต เพ่ือใหV
พนักงานสามารถทํางานไดVอยWางสะดวกและมีประสิทธิภาพ ถัดไปเร่ืองของเจVาหนVาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีทางบริษัทจัดไวVใหV ควรปรับปรุงเร่ืองของการควบคุมการเจรจาดVานหนVาท่ีบริษัทใหVมี
ประสิทธิภาพมากกวWาปpจจุบัน 
 2. ดVานความสุขในการทํางาน ควรมีการปรับปรุงเป�หมายในการทํางานใหVเหมาะสมกับสภาพ
ความเปYนจริง เน่ืองจากปpจจุบันต้ังเป�าหมายในการทํางานไวVสูง จนทําใหVหลายคร้ัง ๆ พนักงานไมW
สามารถปฏิบัติงาน ไดVบรรลุเป�าหมายท่ีทางหนWวยงานกําหนดไวVไดV ในสWวนน้ีทําใหVพนักงานมีความสุข
ในการทํางานและอาจสWงผลตWอการเบ่ือหนWาย คับขVองใจ ในการทํางานไดV 
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 3. ดVานความมีประสิทธิภาพ ควรปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน ในเร่ืองของการลดตVนทุนใหV
มากกวWาปpจจุบัน เพ่ือใหVเปYนไปตามโครงการอนุรักษCพลังงาน ( Energy Saving ) เพ่ือลดผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกับสังคมและสิ่งแวดลVอม  
 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจัยในลักษณะอ่ืนนอกเหนือจาการวิจัยแบบสํารวจ เพ่ือใหVไดVขVอมูล
หลากหลาย ซึ่งอาจมีคําอธิบายแตกตWางไปจากวิธีการสํารวจ 
 2. การศึกษาคร้ังตWอไปควรทําการปรับปรุงศึกษาเพ่ิมเติม ดังตWอไปน้ี ผูVท่ีสนใจในการวิจัยคร้ัง
ตWอไปควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี 2 ปpจจัย เพ่ือท่ีจะไดVขVอมูลท่ีกวVางขวาง
และหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากขVอมูลและปpจจัยในการศึกษามีความแตกตWางกัน 
 

เอกสารอ*างอิง 
กัญจนา ธัญญาหาร. 2554. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานในองค�การบริหารส�วนตําบลใน

เขตอําเภอห*วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธCปริญญา รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทายาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

กาญจนา ตรีรัตนC. 2549. ปRจจัยส�วนบุคคลท่ีมีผลต�อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

กุสุมา จVอยชVางเนียม. 2547. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ� บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรC. 

ชัญญา อชิรศิลป�. 2551. ปRจจัยท่ีมีผลต�อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน). ภาคนิพนธCคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

ฐนิตา ปpตตานี. 2546. แรงจูงใจในการปฏิบัติของข*าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศ
ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธCปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสารคาม 

ณัฏฐิยา จุลวัจนะ. 2549. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข*าราชการ กรมยุทธบริการทหาร. 
วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

ณัฐวัตร สนหอม. 2550. ปRจจัยท่ีมีผลต�อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา
บริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน ). ภาคนิพนธCคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลVอม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรC. 

ดวงพร หุตะเสวี. 2544 การศึกษาจุดหมายในอาชีพ แรงจูงใจในการบริหารและพฤติกรรมการ
ทํางานของผู*บริหารระดับกลางในธนาคารไทยพาณิชย�. วิทยานิพนธCปริญญาวิทยาศาสตรC
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรC. 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. 2535. รัฐประศาสนศาสตร�เปรียบเทียบ : เคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ. (พิมพC
คร้ังท่ี2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

259 
 

ถวัน อุWนคําเมือง. 2553. ปRจจัยท่ีเสริมสร*างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเวียง
ฝาก อําเภอฝาก จังหวัดเชียงใหม�. การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรCมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรC บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 

ธนวรรณ ต้ังสินทรัพยCศิริ. 2547. การจัดการสมัยใหม�. กรุงเทพมหานคร:เสมาธรรม. 
ธนิการนตC มาฆะศิรานนทC. 2545. เทคนิคการจูงใจพนักงาน. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรCเน็ทบุ§คสC. 
นิธิเมธ หัศไทย. 2550. แรงจูงใจในการทํางานของข*าราชการสําหนักงานเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร. ปpญหาพิเศาคณะรัฐประศาสศาสตรC มหาวิทยาลัยบูรพา. 
บุญมัน ธนาศุภวัฒนC. 2537. จิตวิทยาองค�การ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพCโอเดียนสโตรC. 
บุษบา รัตนมงคล. 2551. แรงงจูงใจในการปฏิบัติงานของราชการครูโรงเรียนก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา. 

ปpญหาพิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตรC มหาวิทยาลัยบูรพา. 



260 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ความรู* ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท กีโต* (ประเทศไทย) จํากัด 

Knowledge, Attitude and Safe Operation of Employees: A Case 
Study of Kito (Thailand) Company Limited 

 
ธีรภา วิวัฒนศกัด์ิ1, ชวพล ลพีิพัฒน�ไพบูลย�2 และทิพย�ลาวัลย� แก*วนิล3 

Theerapa Wivatanaak 1, Chaiyaphum Leepipat Paiboon2 and Tiplawan Kaewnin3 
1-2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

1-2 Faculty of Business Administration, Bangkok Thonburi University 

3 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3 Faculty of Business Administration, Bangkok Thonburi University 

1 e-mail: tp_tod1@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความรูV ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัย 
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชVวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดVวยการเก็บ
แบบสอบถามกับพนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 456 คน 
โดยประกอบดVวยพนักงานท่ีปฏิบัติงานในฝ�ายผลิตจํานวน 382 คน ฝ�ายวิศวกรรมและชWางซWอมบํารุง 
40 คน และ ฝ�ายคลังสินคVาและขนสWงจํานวน 34 คน นํามาวิเคราะหCขVอมูลทางสถิติ โดยการหา
คWาเฉลี่ยและสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใชVวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWารVอยละ คWาเฉลี่ย และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวWา ความ
คิดเห็นดVานความรูVดVานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยูWในระดับดี โดยมีคWาเฉลี่ยรVอยละ 70.8 ความคิดเห็นดVานทัศนคติดVานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ในการทํางานของพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูWในระดับดี โดยมี
คWาเฉลี่ยเทWากับ 4.04 ความคิดเห็นดVานการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยในระดับดีมาก โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 4.28 

 
คําสําคญั: ความรูV, ทัศนคติ, การปฏิบัติงานอยWางปลอดภัย, อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  ในการทํางาน 
 

Abstract  
This research The objective is to study knowledge, attitude and safe work 

practices of employees in the case of Quito (Thailand) Company Limited by using 
quantitative research by collecting questionnaires with customer groups which are 
The operational level of Quito (Thailand) Co., Ltd. is 456 people, consisting of 382 
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employees in the production department, 40 engineering and maintenance 
technicians, and 34 warehouses and transportation department. By finding the mean 
and standard deviation The tools used for collecting data were questionnaires. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The 
results of the research showed that Opinions on occupational health knowledge And 
the safety in the work of the employees who answered the questionnaires were at a 
good level With an average of 70.8 percent. Comments on the occupational health 
and safety attitude of employees who responded to the questionnaire Overall is at a 
good level. The average value is 4.04. Comments on the safe operation of employees 
who responded. Overall, the operation level is very safe. With an average of 4.28  

 
Keywords: Knowledge, Attitude, Safe operations, Occupational health and safety at work 
 
บทนํา 
 ปpญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน เปYนปpญหาสําคัญท่ีนํามาซึ่งการบาดเจ็บ พิการ 
สูญเสียอวัยวะ สูญเสียทรัพยCสิน รวมท้ังยังสWงผลกระทบตWอกระบวนการผลิตทําใหVการผลิตตVอง
หยุดชะงัก ซึ่งผลเสียเหลWาน้ีไดVสWงผลกระทบท้ังแกWตัวลูกจVาง นายจVาง ครอบครัว และประเทศชาติ ดVวย
ความสําคัญน้ี ประเทศไทยจึงไดVมีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลVอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเปYนกฎหมายแมWบท ท่ีมีเจตนารมณCเพ่ือวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล 
และบริหารจัดการดVานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลVอมในการทํางานใหVแกWลูกจVางซึ่ง
เปYนทรัพยากรบุคคลอันเปYนกําลังสําคัญของชาติ ใหVมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในการทํางาน
สอดคลVองกับสภาวการณCในปpจจุบันท่ีมีการนําเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณC และสารเคมี
อันตรายมาใชVในกระบวนการผลิต การกWอสรVาง และการบริการ สWงผลกระทบตWอผูVใชVแรงงานในดVาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลVอมในการทํางาน และกWอใหVเกิดอันตรายจาการทํางาน
จนถึงแกWการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเน่ืองมาจากการทํางาน ซึ่งนับวันมี
อัตราเพ่ิมสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึน 

บริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด กWอต้ังข้ึนเม่ือปZ 2535 ในฐานะแบรนดCช้ันนําของประเทศท่ี
ทําการผลิตรองเทVา ไมWวWาจะเปYนรองเทVาแตะ รองเทVาผVาใบ หรือรองเทVาแฟช่ันตWางๆ กีโตVไดVเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการออกแบบมากกวWาแคWการสวมใสWเทWาน้ัน ซึ่งแบรนดCกีโตVเปYนแบรนดCแรก ๆ ในการ
กWอกําเนิดมิติใหมWใหVแกWวงการรองเทVาในประเทศไทย รองเทVามีความหลากหลายมากข้ึน สวยงามมาก
ข้ึน เปลี่ยนไปตามเทรนดCของแตWละยุคสมัย และกีโตVยังสรรหาวัตถุดิบใหมWๆเขVามาชWวย ทําใหVรองเทVาดู
สวยงาม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดVวย กีโตVมีช่ือเสียงมากข้ึนเร่ือยๆตามลําดับ ในฐานะ
ผูVผลิตรองเทVาแตะท่ีมีคุณภาพ และสรVางภาพลักษณCใหมWใหVกับวงการรองเทVาอยWางไมWหยุดย้ัง ยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการก็ยWอมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา วิวัฒนาการตWางๆ มีการพัฒนามากข้ึนเพ่ือ
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ตอบสนองความตVองการของมนุษยCในทุกๆเร่ือง จนมาถึงยุคท่ีมีสื่อโฆษณาเกิดข้ึน กีโตVไดVสรVาง
ปรากฎการณC ท่ี ทํ าใหV วงการรองเทV าถือกําเนิด ข้ึน ใหมW อีกค ร้ัง ดV วยการออกแบบรองเทV า  
“KITO KEYBOARD” ข้ึน ท้ังสรVางช่ือเสียง และยอดขายท่ีพุWงกระฉูดใหVกับกีโตVเปYนอยWางมาก จนมาถึง
ปpจจุบัน 

หลังจากน้ันไดVมีการพัฒนามาเปYนผูVผลิตรองเทVาดVวยตนเองในปZพุทธศักราช 2512 ชWวงแรก
ของบริษัทยังทําการขายสWงจนมีประสบการณCและฐานลูกคVาท่ีมากข้ึน ทําใหVโรงงานท่ีผลิตรองเทVา
เร่ิมทําการผลิตสินคVาใหVไมWทันความตVองการ จึงเปYนจุดเร่ิมตVนของการทําโรงงานผลิตรองเทVาขายเอง                      
ท้ังภายในประเทศ และตWางประเทศ โดยมีช่ือแบรนดCวWา กิเลน ในชWวงหลังของยุคน้ันยังรับจVางเปYน
ผูVผลิตรองเทVาใหVกับบริษัทอ่ืนๆ ดVวยผลตอบรับท่ีดี จึงมีความคิดท่ีจะสรVางช่ือเสียงใหVคนรูVจักมากข้ึน 
และตVองการทําใหVดูเปYนแบรนดCท่ีดูทันสมัยมากข้ึนอีกระดับ จึงถือกําเนิดเปYน บริษัท กีโตV (ประเทศ
ไทย) จํากัด ท่ีมีช่ือเสียงมาจนถึงทุกวันน้ีเน่ืองจากกีโตVไดVหWางหายไปนานจากสื่อบริษัท กีโตV (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตVองการกลับมาครองใจคนไทยอีกคร้ัง ดVวยการออกเดินทางมาพรVอมกับภาพลักษณCใหมW 
ฉีกกรอบเกWา ๆ ท้ิงไป เปลี่ยนแนวความคิดใหVมีรูปแบบท่ีแปลกใหมW ปรับใหVเขVากับยุคสมัย และเปYน
ผูVนําแฟช่ัน ดVวยการบริหารงานจากคนรุWนใหมW ท่ีมีแนวคิดเป�ดกวVาง ไรVขีดจํากัด เป�ดภาพลักษณC
รองเทVาแบบใหมWท่ีมีไลฟ�สไตลCในการออกแบบ เปYนผูVนําในการผลิตและพัฒนารองเทVาตWางๆ มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และนําเสนอรูปลักษณCของรองเทVาท่ีดูมีคุณคWามากกวWาการสวมใสW 

จากเหตุผลดังกลWาวท่ีไดVกลWาวมาขVางตVน ทําใหVผูVวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาคVนควVาถึง
ความรูV ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน โดยจะนําขVอมูลท่ีไดVมากําหนดเปYน
แนวทางและวิธีการในการจัดการดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของ บริษัท กีโตV 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน บริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด   
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหWางปpจจัยสWวนบุคคล ความรูV และทัศนคติของพนักงานกับการ

ปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน บริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู* 
 ความรูVเปYนพฤติกรรมและสถานการณCตWาง ๆ ซึ่งเนVนการจํา ไมWวWาจะเปYนการระลึกถึงหรือ
ระลึกไดVก็ตาม เปYนสภาพการณCท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรูVโดยเร่ิมตVนจากการรวบรวมสาระ
ตWาง ๆ จนกระท่ังพัฒนาไปสูWข้ันท่ีมีความสลับซับซVอนย่ิงข้ึน โดยความรูVน้ีอาจแยกออกเปYนความรูV
เฉพาะสิ่งและความรูVเร่ืองสากล เปYนตVน ซึ่งนักวิชาการและผูVทรงคุณวุฒิไดVใหVความหมายเก่ียวกับ
ความรูV (Knowledge) ไวVหลายทWาน บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 51) ไดVใหVความหมายของความรูV 
หมายถึง ขVอเท็จจริง กฎเกณฑCขVอมูลตWาง ๆ ท่ีมนุษยCมีความสามารถรับรูVเขVาไวVในสมอง และรวบรวม
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จากประสบการณCท้ังทางตรงและทางอVอม ซึ่งวัดไดVจากความสามารถในการระลึกไดVของมนุษยC 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2556 : 10) ไดVใหVความหมายของความรูV หมายถึง พฤติกรรมข้ันตVนซึ่งผูVเรียน
เพียงแตWจําไดV โดยการนึกไดVหรือการมองเห็นไดVยินก็จําไดV ความรูVข้ันน้ีไดVแกW ความรูVเก่ียวกับคําจํากัด
ความ ความหมายขVอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสารVาง และวิธีการแกVปpญหา 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 อดุลยC จาตุรคกุล (2543) ไดVอVางถึงแนวคิดของ Johm C. Mowen และ Michael Minor 
ซึ่งใหVคํานิยามของทัศนคติไวVวWา “ ทัศนคติเปYนแกนกลางของความรูVสึกคามชอบและไมWชอบของบุคคล 
กลุWม สถานการณCสิ่งของและความคิดเห็นท่ีเรามองไมWเห็น ” สWวนในดVานวิชาการไดVใหVคํานิยามของ
ทัศนคติวWา “ ทัศนคติ คือ ความโนVมเอียงอันเกิดจากประสบการณCท่ีจะกWอพฤติกรรมในลักษณะท่ี
แสดงความชอบหรือไมWชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยสมํ่าเสมอ ” สุรางคC โคVวตระกูล (2544 : 366) ไดVใหV
ความหมายของทัศนคติวWา ทัศนคติ เปYนอัชฌาสัย (Disposition) หรือโนVมนVาวตWอพฤติกรรม
สนองตอบตWอสิ่งเรVา ซึ่งอาจจะเปYนไดVท้ังคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด (Ideas) ทัศนคติอาจจะเปYนบวก
หรือลบ ถVาบุคคลมีทัศนคติบวกตWอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ีพรVอมจะเผชิญกับสิ่งน้ันถVามีทัศนคติลบก็
จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเปYนสิ่งเรียนรูVและเปYนการแสดงออกของคWานิยมและความเช่ือของบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 ความปลอดภัยในการทํางาน มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวWา “Occupational 
Safety and Health” หมายความรวมถึง “ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานของผูV
ประกอบอาชีพท้ังหลาย” ซึ่งประกอบอาชีพหรือผูVใชVแรงงานน้ัน อาจทํางานในอุตสาหกรรมกWอสรVาง
ขนสWง เหมืองแรW ป�าไมV ประมง พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรืออาชีพอ่ืนก็ไดV 
 การประสบอันตรายจากการทํางาน มีความหมายครอบคลุมถึง การเกิดอุบัติเหตุจาการ
ทํางานและ / หรือการเจ็บป�วยหรือโรคจากการทํางาน 
 โรคจากการทํางาน (Occupational Disease) บางคร้ังมีผูVเรียกวWา “โรคจากการประกอบ
อาชีพ” หรือ “โรคอันเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกับการทํางาน” หมายถึง การเจ็บป�วยท่ีเกิดข้ึนกับผูVปฏิบัติงาน
อันมีสาเหตุจากสภาพแวดลVอมการทํางานท่ีเปYนอันตราย ลักษณะทWาทางการทํางานท่ีไมWเหมาะสม 
เชWน คนงานโรงงานถWานไฟฉายท่ีเปYนโรคแพVพิษแมงกานิส โรคจากสารตะก่ัว โรคผิวหนังจากสารเคมี 
หูตึงจากเสียงเปYนตVน 
 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณCท่ีไมWพึงประสงคCท่ีอาจเกิดจากการท่ีไมWไดVคาดคิดไวVลWวงหนVา
หรือไมWทราบลWวงหนVา หรือขาดการควบคุม แตWเม่ือเกิดข้ึนแลVวมีผลใหVเกิดการบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บป�วยจากการทํางานหรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียตWอทรัพยCสินหรือความเสียหายตWอ
สภาพแวดลVอมในการทํางานหรือตWอสาธารณชน 
 สาเหตุของอุบัติเหตุ Heinrich H.W. ( วิฑูรยC สิมะโชคดี และวีระพงษC เฉลิมจิระรัตนC, 2550: 
20 – 21 ) เปYนผูVทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุท่ีกWอใหVเกิดอุบัติเหตุอยWางจริงจังใน ค.ศ. 1920 ซึ่งสาเหตุ
ของอุบัติเหตุท่ีสําคัญมี 3 ประการ คือ สาเหตุท่ีเกิดจากคน มีจํานวนสูงสุดคือ 88 % ของการเกิด
อุบัติเหตุ ทุกคร้ังสาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร มีจํานวนเพียง 10 % ของการเกิด
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อุบัติเหตุทุกคร้ัง และสาเหตุที่เกิดจากดวงชะตามีจํานวนเพียง 2 % เปYนสาเหตุท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือการ
ควบคุม จนกระท่ังใน ค.ศ. 1931 ซึ่งเปYนการปฏิวัติแนวความคิดเก่ียวกับการป�องกันอุบัติเหตุ โดยสรุป
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุออกเปYน 2 ประการคือ 

1. การกระทําท่ีไมWปลอดภัย (Unsafe Acts) เปYนสาเหตุใหญWท่ีกWอใหVเกิดอุบัติเหตุคิดเปYน
จํานวน 85 % ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 

2. สภาพการณCท่ีไมWปลอดภัย (Unsafe Condition) เปYนสาเหตุรอง คิดเปYนจํานวน 15 % 
เทWาน้ัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
1. ทราบถึงความรูV ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงานใน บริษัท กีโตV 

(ประเทศไทย) จํากัด 
2. ทราบถึงความสัมพันธCของตัวแปรตWาง ๆ ในการศึกษาคร้ังน้ี ซึ่งจะเปYนประโยชนCตWอการ

สWงเสริมงานดVานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของ บริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด 
ตWอไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใชVแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปpจจัยสWวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ฝ�ายงาน 

- ประสบการณCการทํางาน 

- การฝvกอบรม 
- ประสบการณCการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 

- ความรูVเก่ียวกับดVานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

- ทัศนคติเก่ียวกับดVานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยของ
พนักงาน บริษัท กีโต* (ประเทศไทย) 

จํากัด 
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กลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ประชากรท่ีใชVศึกษาในคร้ังน้ี ไดVแกW พนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท กีโตV                
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน  456 คน โดยประกอบดVวยพนักงานท่ีปฏิบัติงานในฝ�ายผลิตจํานวน 382 
คน ฝ�ายวิศวกรรมและชWางซWอมบํารุง 40 คน และ ฝ�ายคลังสินคVาและขนสWงจํานวน 34 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การสรVางแบบสอบถามมี
สWวนประกอบดVวยกัน 5 สWวน ดังน้ี 
 สWวนท่ี 1 ขVอมูลสWวนบุคคลของผูVตอบแบบสอบถาม ไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ฝ�ายงานท่ีพนักงานสังกัดอยูW ประสบการณCการทํางานกับบริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด การเคย
หรือไมWเคยไดVรับการฝvกอบรมในเร่ือเก่ียวกับ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน”  และ
ประสบการณCการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วยเน่ืองมาจากการทํางานหรือไมW 
 สWวนท่ี 2 ความรูVดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เปYนแบบสอบถามท่ีผูVวิจัย
ไดVสรVางข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรม มีคําถามท้ังหมด 15 ขVอ ลักษณะคําถามเปYนคําถามแบบ
เลือกตอบ แบบถูกผิด (True – False) คือ ใชW หรือ ไมWใชW 
 สWวนท่ี 3 ทัศนคติดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเปYนแบบสอบถามท่ีผูVวิจัย
สรVางข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรม มีคําถามท้ังหมด 15 ขVอ ลักษณะแบบสอบถามเปYนแบบมาตรา
สWวนประมาณคWา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นดVวยอยWางย่ิง เห็นดVวย ไมWแนWใจ ไมWเห็นดVวย และ 
ไมWเห็นดVวยอยWางย่ิง 
 สWวนท่ี 4 การปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน เปYนแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึนจาก
การทบทวนวรรณกรรม มีคําถามท้ังหมด 25 ขVอ ลักษณะแบบสอบถามเปYนแบบมาตราสWวนประมาณ
คWา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกคร้ัง ปฏิบัติบWอยคร้ัง ปฏิบัติบางคร้ัง ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง 
และ ไมWเคยปฏิบัติเลย 
  สWวนท่ี 5 ขVอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปYนคําถามท่ีใหVพนักงานไดVแสดงขVอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ซึ่งจะเปYนประโยชนCตWอการ
สWงเสริมงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ของบริษัท 

การวิเคราะห�ข*อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี ขVอมูลท่ีรวบรวมไดVท้ังหมดจะถูกนํามาประมวลผลและวิเคราะหCขVอมูลโดยใชV
โปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอรCสําเร็จรูป 
 สถิติที่ใชVในการวิจัยคร้ังน้ี ผูVวิจัยไดVวิเคราะหCขVอมูลโดยใชVสถิติในการวิจัย ดังน้ี 

1. การวิเคราะหCขVอมูลสWวนบุคคล ไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฝ�ายงาน ประสบการณC
การทํางาน การฝvกอบรม และประสบการณCการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ใชVสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใชVตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคWารVอยละ (Percentage)  

2. การเปรียบเทียบความแตกตWางของความรูV ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัย
จําแนกตาม เพศ การฝvกอบรม และประสบการณCในการเกิดอุบัติเหตุ ใชVการทดสอบคWา t – test โดย
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กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3. การเปรียบเทียบความแตกตWางของความรูV ทัศนคติ และการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัย

จําแนกตาม อายุ การศึกษา ฝ�ายงาน ประสบการณCทํางานกับบริษัท ใชVการทดสอบ F – test หรือ 
One – way ANOVA โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. การวิเคราะหCความรูVดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ผูVวิจัยกําหนด
เกณฑCการประเมินความรูVมีเกณฑCในการตอบคําถาม คือ ใชW และ ไมWใชW 
 
ผลการวิจัย 
 คุณลักษณะส�วนบุคคล  
 พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศชาย คิดเปYนรVอยละ 75.9 มีอายุ 31 – 40 ปZ 
คิดเปYนรVอยละ 39.3 รองลงมามีอายุ 21 – 30 ปZ คิดเปYนรVอยละ 31.7 มีระดับการศึกษาระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปYนรVอยละ 51.0 สังกัดฝ�ายผลิตคิดเปYนรVอยละ 83.4 มีประสบการณC
การทํางานกับบริษัท 1 – 2 ปZ คิดเปYนรVอยละ 33.1 เคยฝvกอบรมดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คิดเปYนรVอยละ 84.1 และพนักงานสWวนใหญW ไมWเคยประสบอุบัติเหตุหรือ เจ็บป�วยเน่ืองจากการทํางาน
ในบริษัท คิดเปYนรVอยละ 51.7 
 ความรู*ด*านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
 ระดับความรูVดVานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยูWในระดับดี โดยมีคWาเฉลี่ยรVอยละ 70.8 
  คําถามท่ีพนักงานตอบถูกมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 98.6 คือ คําถามขVอท่ี 6 ผูVปฏิบัติงานสWวน
ใหญWจะไดVรับสารเคมีเขVาสูWรWางกายมากท่ีสุดโดยทางการหายใจ รองลงมา คือ ทางผิวหนังและทางปาก 
  คําถามท่ีพนักงานตอบถูกนVอยท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 6.9 คือคําถามขVอท่ี 10 การป�องกันการ
เกิดเพลิงไหมVก็คือการควบคุมาองคCประกอบ 3 อยWาง ไดVแกW 1. เช้ือเพลิง 2. อากาศ ( ออกซิเจน ) 3. 
ปฏิกิริยาลูกโซWทางเคมี 
 ทัศนคติด*านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
 ระดับทัศนคติดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูWในระดับดี โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 4.04 
  คําถามรายขVอท่ีพนักงานตอบและแสดงถึงระดับทัศนคติระดับปานกลาง คือ ขVอคําถามท่ี 6 
ทWานคิดวWากฎความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทน้ันทWานไมWจําเปYนตVองปฏิบัติตามทุกขVอโดยเฉพาะ
ขVอท่ีทWานเห็นวWาไมWจําเปYน และขVอคําถามท่ี 2 ทWานคิดวWาการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการ
ทํางานของบริษัททําใหVรูVสึกอึดอัดและทํางานไดVลWาชVา โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 3.34 และคWาเฉลี่ยเทWากับ 
3.31 ตามลําดับ 
  คําถามรายขVอท่ีพนักงานตอบและแสดงถึงระดับทัศนคติระดับตํ่า คือ ขVอคําถามท่ี 3 ทWานคิด
วWาการมีมาตรการลงโทษพนักงานท่ีไมWปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทสามารถ
ชWวยลดการเกิดอุบัติเหตุไดV โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 1.94 
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 การปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยของพนักงาน 
 ระดับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีระดับการ
ปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยในระดับดีมาก โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 4.28 
 คําถามรายขVอท่ีพนักงานตอบและแสดงถึงระดับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยในระดับปาน
กลาง คือ ขVอ 12 เม่ือทWานพบวWาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณCชํารุด ทWานจะแกVไขทันที แมVจะไมWใชW
หนVาท่ีของทWาน มีระดับปฏิบัติงานอยWางปลอดภัย โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 2.77 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรูV ทัศนคติและการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัท กีโตV (ประเทศไทย) จํากัด สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายตามทฤษฎีไดV ดังน้ี 
 ปRจจัยส�วนบุคคลกับทัศนคติด*านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวWา ระดับทัศนคติดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยรวมอยูWในระดับมีทัศนคติท่ีดี ซึ่งพนักงานผูVตอบ
แบบสอบถามสWวนใหญWมีทัศนคติดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอยูWในระดับมี
ทัศนคติ ท่ีดีจํานวน 196 คน และมีทัศนคติดีมาก จํานวน 80 คน มีเพียงสWวนนVอยเทWาน้ันท่ีมีทัศนคติ
ดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานในระดับปานกลาง จํานวน 14 คน 
 เม่ือพิจารณารายละเอียด ของผูVตอบแบบสอบถามท้ังหมด ในแตWละขVอ พบวWา ระดับทัศนคติ
ดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอยูWในระดับดีมาก ระดับดี ระดับปาน
กลางและระดับตํ่า ตามลําดับ โดยขVอท่ีมีระดับทัศนคติปานกลางคือ ขVอคําถามท่ี 6 ทWานคิดวWากฎ
ความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทน้ันทWานไมWจําเปYนตVองปฏิบัติตามทุกขVอ โดยเฉพาะขVอท่ีทWาน
เห็นวWาไมWจําเปYน และขVอคําถามท่ี 2 ทWานคิดวWาการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานของ
บริษัททําใหVรูVสึกอึดอัดและทํางานไดVลWาชVา โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 3.34 และ 3.31 ตามลําดับสําหรับขVอ
ท่ีมีระดับทัศนคติตํ่า โดยมีคWาเฉลี่ยเทWากับ 1.94 คือ ขVอคําถามท่ี 3 ทWานคิดวWาการมีมาตรการลงโทษ
พนักงานท่ีไมWปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานของบริษัท สามารถชWวยลดการอุบัติเหตุไดV 
สอดคลVองกับงานวิจัยของ มธุริน เถียรประภากุล (2556) ศึกษาเร่ือง ปpจจัยท่ีมีผลตWอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของพนักงานหนWวยงานผลิต โอเลนฟ�นสC 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
สาขาท่ี 2 โรงงาน โอเลนฟ�นสC ไอ – หน่ึง ท่ีพบวWา พนักงานมีทัศนคติตWอกิจกรรมสWงเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัยโดยรวมในระดับดี 
 ปRจจัยส�วนบุคคลกับการปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยของพนักงาน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวWา ระดับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน ของพนักงานท่ี
ตอบแบบสอบถามมีระดับปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยโดยรวมอยูWในระดับดีมาก ซึ่งพนักงานผูVตอบ
แบบสอบถามสWวนใหญWมีระดับการปฏิบัติการงานอยWางปลอดภัย อยูWในระดับดีมาก จํานวน 176 คน 
รองลงมา คือ พนักงานท่ีมีระดับปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยอยูWในระดับดี จํานวน 106 คน และ 
พนักงานท่ีมีระดับปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน สอดคลVองกับงานวิจัย
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ของ พิชญาณี ชาตรีจันทรCสกุล (2552) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติเร่ืองระบบความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัทบางกอกแล็ป แอนดC คอสเมติค จํากัด พบวWา ดVานพฤติกรรมตWอระบบความ
ปลอดภัยในการทํางานพบวWาผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWมีพฤติกรรมการปฏิบัติตWอระบบความ
ปลอดภัยในการทํางานเชิงบวก โดยมีพฤติกรรมในระดับดีมาก และสอดคลVองกับงานวิจัยของ มธุริน 
เถียรประภากุล ( 2556 ) ศึกษาเร่ือง ปpจจัยท่ีมีผลตWอพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหนWวยงาน
ผลิต โอเลฟ�นสC 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด ( มหาชน ) สาขาท่ี 2 โรงงาน โอเลิฟ�นสC ไอ 
– หน่ึง ท่ีพบวWา พนักงานมีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับสูง 
 ความสัมพันธ�ระหว�างความรู*ด*านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน กับ 
ทัศนคติด*านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 
 ผลการศึกษา พบวWา ความรูVดVานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
มีความสัมพันธCกันปานกลาง และมีความสัมพันธCไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติดVานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลVองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไวV และสอดคลVองกับงานวิจัยของ อัครชาติ ติณสูลานนทC ( 2546 ) ท่ีศึกษาเร่ืองความรูV 
ทัศนคติตWอพฤติกรรมดVานความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ�าสWวนภูมิภาค กรณีศึกษาในสายงาน
ธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจกWอสรVางและบํารุงรักษา ท่ีพบวWา ความรูVและทัศนคติดVานความปลอดภัยมี
ความสัมพันธCกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลVองกับงานวิจัยของ นคร สะสม ( 
2551 ) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมมนุษยCและความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา บริษัท แมทเทล 
กรุงเพท จํากัด ท่ีพบวWา ความรูVเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน กับทัศนคติเร่ืองการป�องกัน
อันตรายการทํางานมีความสัมพันธCกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิจัยอาจกลWาว
ไดVวWา ความรูVดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางามีผลตWอทัศนคติดVานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน เน่ืองจากพนักงานมีความรูVความเขVาใจ มีความรูVสึกหรือแนวความคิด ท่ี
ไดVรับจากการฝvกอบรมในเร่ืองของความรูVดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ง
ความรูVความเขVาใจ นับไดVวWาเปYนสWวนประกอบพ้ืนฐานของทัศนคติ ซึ่งผลดังกลWาวเปYนไปตามทฤษฎีท่ี 
มัลลิกา คณานุรักษC ( 2547 : 78 ) ไดVอVางถึงแนวคิดของ แสงสุรียC สําอางคCกูล ซึ่งกลWาวไวVวWา “ 
ทัศนคติเปYนความรูVความเขVาใจ ความรูVสึก และแนวโนVมในการแสดงออก ทัศนคติจะเกิดข้ึนไดVน้ัน
จะตVองมีสิ่งเรVาใด ๆ มาเรVา และเกิดการเรียนรูVจนเปYนภาวะท่ีคงทนตWอจิตใจของบุคคลน่ัน ๆ ในเร่ือง
น้ัน ๆ ” 
 ความสัมพันธ�ระหว�างความรู*ด*านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน กับ การ
ปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยของพนักงาน 
 ผลการศึกษาพบวWา ความรูVดVานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ไมWมีความสัมพันธCกับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงานอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซึ่งไมWสอดคลVองกับสมมติฐาน และไมWสอดคลVองกับงานวิจัยของ นคร สะสม ( 2551 ) ศึกษาเร่ือง พฤต
กรรมมนุษยCและความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด ท่ีพบวWา 
ความรูVเก่ียวกับความปลอดภัยความปลอดภัยในการทํางาน กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยWาง
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ปลอดภัยในการป�องกันตนเองจากการทํางานมีความสัมพันธCกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
รวมท้ังไมWสอดคลVองกับงานวิจัยของ ภัทร กิจจิว ( 2551 ) ศึกษาเร่ือง ปpจจัยท่ีสWงผลตWอพฤติกรรมการ
ป�องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานฝ�ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีพบวWา ความรูVเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน มี
ความสัมพันธCเชิงบวกกับพฤติกรรมการป�องกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 แตWสอดคลVองกับงานวิจัยของ อัครชาติ ติณสูลานนทC ( 2546  ) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรูV 
ทัศนคติตWอพฤติกรรมดVานความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ�าสWวนภูมิภาค กรณีศึกษาในสายงาน
ธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจกWอสรVางและบํารุงรักษา ท่ีพบวWา ความรูVและพฤติกรรมดVานความปลอดภัยไมWมี
ความสัมพันธCกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจากการวิจัยอาจกลWาวไดVวWา พนักงานถึงแมWจะมีระดับ
ความรูVดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานท่ีดีหรือไมWดี ก็จะไมWมีผลตWอการปฏิบัติงาน
อยWางปลอดภัยของพนักงาน แตWผลจากการวิจัยพบวWา ระดับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของ
พนักงานโดยรวมอยูWในระดับดีมาก ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะปpจจัยอ่ืน เชWน การปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยถูก
ควบคุม โดยกฎระเบียบและขVอบังคับดVานความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทหรือจากวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของบริษัท จึงทําใหVความรูVดVานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานไมWมีความสัมพันธCกับการปฏิบัติงานอยWางปลอดภัยของพนักงาน 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. บริษัทควรจัดการฝvกอบรมใหVความรูVดVานความปลอดภัยแกWพนักงานอยWางเปYนประจําและ
ตWอเน่ือง พนักงานใหมWทุกคนกWอนมีการเร่ิมงานใหมWทุกคนหรือพนักงานท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนWงหนVาท่ี
การปฏิบัติงานใหมW ควรไดVรับการฝvกอบรมจากเจVาหนVาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนVางานหรือ  
จากวิทยากรผูVทรงคุณวุฒิดVานความปลอดภัยในการทํางาน จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวWา มีพนักงาน
บางสWวนยังไมWเคยไดVรับการฝvกอบรมดVานความปลอดภัยในการทํางาน และยังพบวWามีพนักงานท่ีตอบ
คําถามผิดในบางขVอเปYนจํานวนมาก ดังน้ันการฝvกอบรมจะเปYนกิจกรรมหน่ึงท่ีชWวยในการพัฒนา
บุคลากรดVานความปลอดภัยในการทํางาน และยังพบวWามีพนักงานท่ีตอบคําถามผิดในบางขVอเปYน
จํานวนมาก ดังน้ันการฝvกอบรมจะเปYนกิจกรรมหน่ึงท่ีจะชWวยในการพัฒนาบุคลากรดVานความ
ปลอดภัยในการทํางานของบริษัท ใหVมีความรูVความเขVาใจ รวมถึงสรVางทัศนคติและจิตสํานึกความ
ปลอดภัยท่ีดี ทําใหVพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดVอยWางถูกตVองและปลอดภัย 
 2. การจัดนิทรรศการความปลอดภัยและกิจกรรมสWงเสริมความปลอดภัย นอกจากบริษัทจะ
จัดใหVมีการฝvกอบรมดVานความปลอดภัยในการทํางานแลVว บริษัทควรจัดใหVมีนิทรรศการความ
ปลอดภัยและกิจกรรมสWงเสริมความปลอดภัย เชWน การสนทนาความปลอดภัย การประกวดรายงาน
สภาพงานท่ีไมWปลอดภัย การประกวดคําขวัญความปลอดภัย การตอบปpญหาชิงรางวัล และการ
เผยแพรWบทความเปYนตVน 
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 3. อุปกรณCป�องกันอันตรายสWวนบุคคล การใชVอุปกรณCอันตรายสWวนบุคคล เปYนวิธีการหน่ึง
ชWวยลดหรือบรรเทาอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานไดV เน่ืองจากพนักงานตVองสัมผัสกับ
สภาพแวดลVอมท่ีเปYนอันตราย  เชWน ความรVอน ฝุ�นละออง สารเคมี เสียงดัง และสิ่งของตกหลWนหรือ
กระแทก  
 4.การปรับปรุงสภาพแวดลVอมในการทํางาน บริษัทควรมีการตรวจประเมิน และป�องกันแกVไข
ควบคุม รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดลVอมในการทํางานในจุดหรือแหลWงท่ีอาจจะกWอใหVเกิดอันตรายตWอ
พนักงาน ไมWวWาจะเปYนปpจจัยสภาพแวดลVอมทางดVานกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือสภาพการทํางาน ซึ่งมี
ผลตWอความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในปpจจัยอ่ืน ท่ีมีอิทธิพลตWอการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เชWน ปpจจัยดVานการสนับสนุนจากผูVบริหาร ปpจจัยดVานความพึง
พอใจในการทํางาน ปpจจัยดVานการมีสWวนรWวมของพนักงาน และ ปpจจัยดVานการับรูVขVอมูลขWาวสาร  
เปYนตVน 
 2. ควรมีการศึกษาขVอมูลเชิงลึกของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน เพ่ือใหVทราบ
ตัวช้ีวัดดVานสภาพแวดลVอมในการทํางานท่ีไมWปลอดภัยของบริษัท และการปฏิบัติงานท่ีไมWปลอดภัย
หรือพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงตWอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ทําใหVสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดVมา
กําหนดแนวทาง มาตรการควบคุม หรือป�องกันไมWใหVเกิดอุบัติเหตุซ้ําข้ึนไดVอีก 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปpญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานดVานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของบริษัท เพ่ือเปYนประโยชนCในการพัฒนางานดVานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทใหVมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป 
 

เอกสารอ*างอิง 
จิตรา วสุวานิช. 2528. สุขภาพจิตและการปรับอารมณ�. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะ

ศึกษาศาสตรC มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
จิรวรรณ สุตสุนทร. 2551. ความคิดเห็นของข*าราชการในการปรับเปลี่ยนเข*าสู�ระบบจําแนก

ตําแหน�งและกําหนดค�าตอบแทนใหม� กรณีศึกษาเฉพาะกรมพัฒนาฝsมือแรงงาน. ภาค
นิพนธCปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรC. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2526. ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. พิมพCคร้ังท่ี2. 
กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตรC. 

พิชญาณี ชาตรีจันทรCสกุล. 2552. ทัศนคติต�อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท 
บางกอกแล็ป แอนด� คอสเมติด จํากัด. วิชาการคVนควVาอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมW. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

271 
 

ภัทรทิยา กิจจิว. 2551. ปRจจัยส�งผลต�อพฤติกรรมการป�องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงาน
ฝ�ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอหารและเคร่ืองด่ืม เขตอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มธุริน เถียรประภากุล. 2556. ปRจจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหน�วยงานผ
บิตโอเลฟbนส� 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด ( มหาชน ) สาขาท่ี 2 โรงโอ
เลฟbนส� ไอ – หนึ่ง .วิชาการคVนควVาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณพิตพัฒนบริหาร
ศาสตรC. 

มัลลิกา คณานุรักษC. 2547. จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย�. พิมพCคร้ังท่ี 1 . กรุงเทพมหานคร: โอ
เดียนสโตรC. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย. ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1. นนทบุรี: สํานักพิมพCมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิฑูรยC สิมะโชคดี และวีระพงษC เฉลิมจิระรัตนC. 2554. วิศวกรรมลากรบริหารความปลอดภัยใน
โรงงาน. พิมพCคร้ังท่ี 21. กรุงเทพมหานคร: สมาคมสWงเสริมเทคโนโลยี ( ไทย – ญี่ปุ�น ). 

วิทยา อยูWสุข. 2544. อาชีวอนามัย สุขศาสตร�อุตสาหกรรม และความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: 
คณะสาธารณสุขศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วิสาขา ภูWจินดา. 2555. ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด*านสิ่งแวดล*อม. พิมพCคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: 
บางกอกบล็อก. 

วันเฉลิม พลอินทรC. 2549. การสนับสนุนเร่ืองความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานขององค�การ
พฤติกรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต�
ไทย ทุ�งสง จํากัด. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลVาพระ
นครเหนือ. 



272 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ความพึงพอใจของผู*โดยสารต�อการใช*บริการรถตู*โดยสารปรับอากาศประจํา
ทาง กรณีศึกษา สายตลาดบางปะแก*ว - ท�านํ้าพระสมุทรเจดีย� (สาย ต.106) 

Passengers' satisfaction with the use of air conditioned 
passenger vans Case Study: Bang Pak Kaew Market Line -  

Phra Samut Chedi Pier (Route Tor 106) 
 

 มานะ วิวัฒนศักด์ิ1, ธิติเศรษฐ� ศิริสงค�2 
Mana Wivatanasak1, Thitiset Sirisong2 

1-2 สาขาวิชาการจัดการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
1-2Faculty of Business Administration, Bangkok Thonburi University 

1 e-mail: manawivatasak@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูVโดยสารตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารปรับอากาศประจําทาง กรณีศึกษา สายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC (สาย 
ต.106) โดยใชVวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดVวยการเก็บแบบสอบถามกับกลุWมลูกคVาคือ ผูVโดยสารท่ีใชVบริการ
รถตูVโดยสารปรับอากาศประจําเสVนทางสายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106  )  
จํานวน 400 คน นํามาวิเคราะหCขVอมูลทางสถิติ โดยการหาคWาเฉลี่ยและสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบสอบถาม สถิติที่ใชVวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWารVอยละ 
คWาเฉลี่ย และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวWา ความพึงพอใจท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางในระดับปานกลางไปจนถึงมากและเม่ือพิจารณาเปYนรายหมวดพบวWา มีความพึง
พอใจปานกลางคWอนไปทางมากในทุกหมวดโดยหมวดท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หมวดระยะเวลาในการ
เดินทาง รองลงมาคือ หมวดความสะดวกสายในขณะใชVบริการ และหมวดความสะดวกในการเขVามา
ใชVบริการ สWวนหมวดท่ีมีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุดคือ หมวดอัตราคWาโดยสาร 
 

คําสําคัญ: อรรถประโยชนC, รถตูVโดยสารประจําทาง 
 

Abstract  
This research The objective is to study the satisfaction of passengers towards 

the use of air-conditioned passenger van services: a case study of the Bang Pak Kaew 
market - Phra Samut Chedi pier (route Tor 106) using quantitative research by 
collecting questionnaires with groups Customer is Passengers using the air-
conditioned passenger van on the Bang Pa Kaew market-Phra Samut Chedi 
waterfront route (Tor Tor 106 line) of 400 people to analyze the statistical data. By 
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finding the mean and standard deviation The tools used for collecting data were 
questionnaires. Statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. The results of the research showed that The satisfaction with the use of 
the van service is medium to high and when considered in each category, it is found 
that Moderate satisfaction in all categories, with the highest mean being The travel 
duration category is followed by the convenience of the line while using the service. 
And the convenience category in using the service The division with the least mean is 
Fare category.  

 
Keywords: Utility, Public transport van 
 
บทนํา 
 กรุงเทพมหานครเปYนเมืองหลวงของประเทศ เปYนเมืองใหญWที่มีความเจริญเติบโตอยWางรวดเร็ว
ในทุกดVาน เม่ือเปรียบเทียบกับในภูมิภาคเดียวกัน เปYนเมืองศูนยCกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
การเมือง การปกครอง ศูนยCกลางของระบบราชการ การพณิชกรรม การทWองเท่ียว เมืองทWา ดังน้ัน จึง
เปYนศูนยCรวมของประชาชนทุกอาชีพ ทุกระดับท่ีอยูWรวมกันอยWางแออัด จากสภาพความเปYนเมืองของ
กรุงเทพมหานครดังกลWาวน้ี ในปpจจุบันน้ีจึงมีผูVสนใจมาใหVบริการรถตูVโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
เปYนจํานวนมาก ซึ่งการใหVบริการดังกลWาวเปYนการใหVบริการโดยภาคเอกชนโดยรัฐไมWตVองเสียคWาใชVจWาย
ในการสนับสนุนการดําเนินการ ขณะน้ีหนWวยงานของรัฐกําลังจัดระบบการใหVบริการรถตูVใหVถูกตVอง
ตามกฎหมายอยูW เพ่ือรองรับและตอบสนองความตVองการของประชาชนท่ีอาศัยอยูWในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดตWาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีใกลVเคียงซึ่งคาดวWาจะมีประชากรมากกวWา 10 ลVานคน ท้ังท่ีมีช่ือใน
ทะเบียนราษฎรCและเขVามาอาศัย โดยเขVามาทํางาน เขVามาศึกษา รวมไปถึงจํานวนประชากรในจังหวัด
ตWาง ๆ ในพ้ืนท่ีใกลVเคียงกรุงเทพมหานคร ท้ังจังหวัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี ท่ีเขVา
มาทํางานในกรุงเทพมหานครแบบเชVาไปเย็นกลับ การจัดทํารถตูVบริการในดVานการขนสWงผูVโดยสารโดย
รถประจําทางระหวWางกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดตWาง ๆ โดยใหVเอกชนเขVามามีสWวนดําเนินการใน
รูปแบบของรถรWวมเอกชน ในปpจจุบันเปYนอํานาจหนVาท่ีของบริษัทขนสWงจํากัด ซึ่งเปYนของรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ว่ิงในเสVนท่ีบริษัทขนสWงไดVรับใบอนุญาตประกอบการขนสWง จากการท่ี
รัฐบาลไดVมอบหมายใหVบริษัทขนสWง จํากัดทําหนVาท่ีเปYนแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถท้ังของ
บริษัทเองและรถรWวมใหVเปYนระเบียบ 

 การใหVบริการรถตูVโดยสารประจําทางเปYนการใหVบริการแบบรWวมบริการระหวWางรถรWวมเอกชน
กับบริษัทขนสWง ทําใหVเกิดปpญหาเร่ืองคุณภาพของการบริการ ไมWวWาจะเปYนเร่ืองการเก็บคWาโดยสารท่ี
เกินกวWาราคาท่ีกําหนด พนักงานพูดจาไมWสุภาพ จอดรถไมWตรงป�ายหรือสWงผูVโดยสารไมWถึงปลายทาง
และรถตูVปรับอากาศบางคันมีการดัดแปลงท่ีน่ังใหVสามารถรับผูVโดยสาร ไดVมากข้ึนทําใหVท่ีน่ังมีพ้ืนท่ี
จํากัด ปpญหาอีกประการหน่ึงของการโดยสารรถตูVประจําทาง คือความคลWองตัวในการข้ึนลง การข้ึนลง
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จากรถในแตWละคร้ังใชVเวลานาน รถท่ีแลWนตามมาตVองจอดรถไมWวWาจะเปYนรถประจําทางและรถสWวน
บุคคล ซึ่งเปYนการกีดขวางการจราจร ทําใหVการเดินรถติดขัด โดยเฉพาะรถโดยสารประจําทาง ทําใหV
รถประจําทางเขVาป�ายไมWไดV แตWอยWางไรก็ตามการโดยสารรถตูVปรับอากาศชWวยใหVผูVโดยสารไดVรับความ
สะดวกในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน สามารถประหยัดเวลาในการรอกในการรถโดยสารประจําทาง 
รวมถึงชWวยหลีกเลี่ยงปpญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักท่ีมีการจราจรคับค่ัง สามารถใชVเวลาใน
การเดินทางใหVลดสั้นลงไดV จึงไดVรับความสนใจจากผูVโดยสารปกติที่ใชVบริการรถโดยสารประจําเสVนทาง
ทางตWางจังหวัดเปYนจํานวนมาก 
 ดังท่ีไดVกลWาวมาขVางตVนเก่ียวกับปpญหาการใชVบริการในเขตกรุงเทพ และ จังหวัดตWาง ๆ 
โดยเฉพาะเสVนทางสายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106 ) ซึ่งเปYนเสVนทางท่ี
ผWานสถานศึกษาและสถานท่ีทํางานหลายแหWงตVองใชVเวลาในการเดินทางนานกวWาเปYนช่ัวโมง จึงเปYน
มูลเหตุจูงใจใหVผูVวิจัยทําการสํารวจและวิเคราะหCความพึงพอใจในการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง
ในเสVนทางดังกลWาว เพ่ือใหVทราบถึงปpจจัยท่ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการหรือสาเหตุการใชVบริการรถตูV
ประจําทางน้ันเอง ท้ังน้ีผลการศึกษาจะไดVนํามาปรับปรุงแกVไข ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการใหVบริการ
ของรถตูVโดยสารประจําทางและเพ่ือประโยชนCของผูVโดยสารประจําทางโดยรวมดVวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชVบริการของรถตูVโดยสารประจําเสVนทาง
ตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106 )   
 2. เพ่ือศึกษาปpจจัยสWวนบุคคลท่ีมีผลตWอความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทาง   
 3. เพ่ือศึกษาปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางท่ีมีผลตWอความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชV
บริการรถตูVโดยสารประจําทาง   
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ  
 การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือประโยชนCเชิงนามธรรมซึ่งฝ�ายหน่ึงไดVเสนอขายใหVอีก ฝ�าย
หน่ึงโดยผูVรับบริการไมWไดVครอบครองการบริการน้ันๆ อยWางเปYนรูปธรรม กระบวนการ ใหVบริการ
อาจจะใหVควบคูWไปกับการจําหนWายผลิตภัณฑCท่ีมีความเปYนนามธรรม ซึ่งไมWสามารถจับ ตVองไดVเหมือน
สินคVาท่ัว ๆไป ดังน้ันการบริการจะเก่ียวขVองกับการเสนอขาย การปฏิบัติงาน หรือ การกระทําใด ๆ 
ใหVกับอีกฝ�ายหน่ึง โดยท่ีผูVบริโภคจะมิไดVครอบครองการบริการน้ันๆ เหมือนการ ครอบครองสินคVา 
(Kotler, 1998) 
 การบริการมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตWางจากซื้อสินคVาหรือผลิตภัณฑCท่ัวไปหลายดVาน กลWาวคือ 
การบริการเปYนกิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูVใหVบริการปฏิบัติตWอผูVรับบริการขณะท่ีกระบวนการ บริการ
เกิดข้ึนจริง มีลักษณะเปYนสิ่งท่ีจับตVองไมWไดVและไมWอาจสัมผัสกWอนท่ีจะมีการซื้อเกิดข้ึน ผูVรับบริการจึงไมW
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อาจรับรูVการบริการลWวงหนVาไดVวWาจะไดVรับการปฏิบัติอยWางไรจนกวWากิจกรรมการ บริการจะเกิดข้ึน การ
ตัดสินใจซื้อบริการจึงจําเปYนตVองข้ึนอยูWกับความไวVวางใจ หรือเพียงแตWอาศัย ความคิดเห็น เจตคติ และ
ประสบการณCเดิมท่ีไดVรับประกอบการตัดสินใจซื้อบริการน้ันๆ โดยผูVซื้อ อาจกําหนดเกณฑCเก่ียวกับ
คุณภาพหรือประโยชนCของการบริการท่ีตนควรไดVรับแลVวจึงตัดสินใจเลือกซื้อบริการท่ีตรงกับความ
ตVองการดังกลWาว ซึ่งแตกตWางจากการซื้อสินคVาท่ัวไปท่ีผูVบริโภค สามารถหยิกจับตรวจดูสินคVากWอนท่ีจะ
ตัดสินใจในซื้อไดV และการบริการยังมีลักษณะท่ีไมWอาจแยก ออกจากตัวบุคคลหรืออุปกรณCเคร่ืองมือท่ี
ทําหนVาท่ีเปYนผูVใหVบริการหรือผูVขายบริการน้ันๆ ไดVการ บริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลVเคียง
กันกับการขายบริการ ซึ่งจะแตกตWางกับตัวสินคVาท่ีมี การผลิตการขายสินคVาแลVวจึงเกิดการบริโภค
ภายหลัง 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 การใหVบริการสาธารณะ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวWา PublicService Delivery ท่ีไดVเร่ิมตVน 
และมีวิวัฒนาการมาต้ังแตWมนุษยCรวมตัวกันเปYนรัฐเปYนประเทศ และแตWละประเทศตWางก็มีบริการ 
สาธารณะมีลักษณะแตกตWางกันตามความเหมาะสม ซึ่งบริการสาธารณะมีลักษณะแตกตWางกันตาม 
ความเหมาะสม ซึ่งบริการสาธารณะท่ีจัดทําข้ึนสWวนใหญWมาจากฝ�ายปกครอง โดยเฉพาะในลักษณะ 
งานท่ีตVองมีการติดตWอสัมพันธCกับประชาชนหรือผูV รับบริการในลักษณะงานท่ีเปYนการจัดบริการ 
สาธารณะ 
 Verma (1997) ไดVกลWาววWาระบบการใหVบริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการใหVบริการ ซึ่ง
มีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเปYนพลวัต (Dynamic) โดยระบบการใหVบริการท่ีดีจะเกิดข้ึนไดV เม่ือ หนWวยงาน
ท่ีรับผิดชอบใชVทรัพยากรและผลิตการบริการเปYนไปตามแผนงานและเขVาถึงการรับ 16 บริการ จาก
ความหมายด่ังกลWาวจะเห็นไดVวWา เปYนการพิจารณาโดยใชVแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ท่ีวWา
หนWวยงานมีหนVาท่ีใหVบริการใชVปpจจัยนําเขVา (Input) เขVาสูWกระบวนการผลิต (Process) และออกมา
เปYนผลผลิตหรือบริการ (Output) โดยท้ังหมดจะตVองเปYนไปตาม แผนงานท่ี กําหนดไวV ดังน้ัน การ
ประเมินผลจะชWวยทําใหVทราบถึงผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิดข้ึนวWามีลักษณะ เปYนเชWนไร ดVวยเหตุน้ี
ระบบการใหVบริการสาธารณะจึงมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูWเสมอ  

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการ 

ในปpจจุบันธุรกิจการบริการน้ันมีความสําคัญเปYนอยWางมากในธุรกิจตWางๆ มากมาย การใหV 
ความสําคัญกับลูกคVาหรือผูVรับบริการและการคVนหาความตVองการเพ่ือสนองการบริการท่ีถูกใจ ลูกคVา
น้ันนับวWาเปYนหัวใจสําคัญของการบริการ เพราะเป�าหมายสูงสุดของการบริการก็คือการสรVาง ความพึง
พอใจใหVกับลูกคVาหรือผูVรับบริการ เพ่ือใหVลูกคVาชอบใจและติดใจกลับมาใหVบริการอีกตWอๆ ไป ธุรกิจ
การบริการก็จะประสบความสําเร็จและมีความม่ันคงในการดําเนินงานอยWางราบร่ืน การศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขVองกับความพึงพอใจ มีประเด็นท่ีสําคัญไดVแกW ความหมายและ ความสําคัญของ
ความพึงพอใจในการใหVบริการ 

ความพึงพอใจในการใหVบริการ หมายความถึง ภาวการณCท่ีแสดงออกถึงความรูVสึก ของบุคคล
อันเปYนผลจากการเปรียบเทียบการรับรูVสิ่งท่ีไดVรับจากกการบริการ 
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ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการเก่ียวขVองกับความพึงพอใจของ ผูVรับบริการและ
ความพึงพอใจในงานของผูVปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับวWาความพึงพอใจท้ังสอง ลักษณะมีความสําคัญตWอ
การพัฒนาคุณภาพของการบริการและการดําเนินงานบริการใหVประสบ ความสําเร็จ เพ่ือสรVางและ
รักษาความรูVสึกท่ีดีตWอบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขVองกับการบริการในดVานความ สะดวกในการเขVาถึงบริการ 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูVใหVบริการตามบทบาทหนVาท่ีและ ปฏิกิริยาตอบสนองการบริการตWอ
ผูVรับบริการ ความรับผิดชอบตWองาน การใชVภาษาสื่อความหมาย และการปฏิบัติตนในการใหVบริการ 
สิ่งเหลWาน้ีเก่ียวขVองกับการสรVางความพึงพอใจใหVกับลูกคVาดVวย ไมตรีจิตของการบริการท่ีแทVจริง 
 องค�ประกอบและคุณสมบัติของรถตู*โดยสาร 
 องคCประกอบและคุณลักษณะท่ัวไปของรถตูVโดยสาร แบWงออกเปYนออกเปYน 5 สWวนคือ สิ่งท่ี
ขนสWงในระบบรถตูVโดยสาร รถตูVโดยสาร โครงขWายระบบรถตูV โดยสาร สถานีของรถตูVโดยสาร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ไดVกําหนดขอบเขตประชากรโดยเฉพาะผูVโดยสารท่ีเคยใชVบริการรถตูVโดยสาร
ประจําทางท่ีมีลักษณะเปYนรถตูVน่ังสี่ตอน ติดเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีบรรทุกผูVโดยสารต่ังแตW 7 คนข้ึนไป 
และกําหนดขอบเขตของเสVนทางเฉพาะตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106 ) โดย
มีระยะเวลาในการศึกษาคVนควVาต้ังแตWเดือนมิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปpจจัยสWวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดV 
 

ปpจจัยท่ีเก่ียวกับการเดินทาง 

- วัตถุประสงคCท่ีใชVในการบริการ 

- ชWวงเวลาท่ีใชVในการบริการ 

- ความถ่ีในการใชVบริการ 

- ระยะเวลาท่ีรอใชVบริการ 

ความพึงพอใจของผู*โดยสารท่ีมีต�อการ
ใช*บริการรถตู*โดยสารประจําทาง 
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ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
1. สามารถนําผลการวิจัยไปเปYนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน 

ดVานทรัพยากรบุคคลใหVมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2. สามารถนําขVอมูลไปใชVในการจัดทําแผนการพัฒนาทักษะแกWผูVบังคับบัญชา ซึ่งมีสWวนสําคัญ

ในการจูงใจพนักงาน 
3. เพ่ือเปYนประโยชนCในการศึกษาแกWผูVที่สนศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใชVแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 กลุWมตัวอยWาง 
 ประชากรในการวิจัยคือ ผูVโดยสารท่ีใชVบริการรถตูVโดยสารปรับอากาศประจําเสVนทางสาย
ตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106  ) 
 กลุWมตัวอยWางท่ีศึกษาใชVหลักการกําหนดขนาดตัวอยWางตามสูตรยามาเนะ ทาโรW ( Yamane , 
1960 ) ดังน้ี 

   จากสูตร    
 โดยท่ี  n  =  ขนาดของตัวอยWางประชากร 
   N = ขนาดของประชากรหาไดVจาก จํานวนรถตูV x จํานวนว่ิงเฉลี่ยตWอคัน 
x จํานวนผูVโดยสารเฉลี่ยตWอเท่ียว ( 33 X 6 X 8 = 1,584 ) 
   e         = ความคาดเคลื่อน ( ของขVอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดVจากตัวอยWาง
ประชากร ) เทWาท่ีสามารถยอมรับไดVในการวิจัยคร้ังน้ีกําใหV e = 5 %  

   แทนคWา    
     n =  319 
 ดังน้ันขนาดตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาจะตVองไมWนVอยกวWา 319 คน ซึ่งในท่ีผูVวิจัยจะไดVทําการ
สํารวจกลุWมตัวอยWางจํานวน 400 คน 

จากน้ันใชVวิธี Accidental Sampling ทําการสุWมตัวอยWางประชากรในขณะท่ีใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางเสVนทางสายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106  ) 

เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) การสรVางแบบสอบถาม
มีสWวนประกอบดVวยกัน 3 สWวน ดังน้ี 
 สWวนท่ี 1 เปYนคําถาเก่ียวกับปpจจัยสWวนบุคคลของผูVตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปYน
แบบใหVเลือกตอบ ( Check – List ) 
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 สWวนท่ี 2 เปYนคําถามดVานปpจจัยเก่ียวกับการเดินทาง มีลักษณะคําถามเปYนแบบใหVเลือกตอบ          
( Check List ) 
 สWวนท่ี 3 เปYนคําถามวัดความพึงพอใจตWอการบริการของรถตูVประจําทาง ลักษณะเปYน
แบบสอบถามมาตราสWวนประมาณคWา ( Rating Scale ) โดยมีเกณฑCการใหVคะแนน 5 ระดับดังน้ี 
   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ใหVคะแนนเทWากับ 5 
   ระดับความพึงพอใจมาก  ใหVคะแนนเทWากับ 4  
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง ใหVคะแนนเทWากับ 3 
   ระดับความพึงพอใจนVอย  ใหVคะแนนเทWากับ 2 
   ระดับความพึงพอใจนVอยท่ีสุด ใหVคะแนนเทWากับ 1 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยถือกฎของเบสทC ( Best , 1996 ) 
   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจนVอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับความพึงพอใจนVอยท่ีสุด 
  การวิเคราะห�ข*อมูล 
 ในการวิเคราะหCขVอมูลคร้ังน้ี ผูVวิจัยไดVกําหนดเกณฑCในการแปลความหมายและวิเคราะหCขVอมูล
โดยใชVสถิติเพ่ือการวิเคราะหCขVอมูลดังน้ี 
 การวิเคราะหCขVอมูล โดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูป 
 1.ขVอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรCของผูVตอบแบบสอบถามใชVสถิติพรรณนา ( 
Descriptive Static ) เพ่ือใชVในการบรรยายลักษณะขVอมูล ทําการวิเคราะหCโดยใชV คWารVอยละ ( 
Percentage ) คWาเฉลี่ย ( Mean ) และคWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )  
 2.การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ผูVวิจัยใชVเทคนิคการวิเคราะหCทางสถิติดังน้ี 
  2.1 สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic ) ใชVสถิติท่ีในการหาความแตกตWางของ
ขVอมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัยแบWงการทดสอบเปYน 2 ลักษณะคือ 
  2.1.1 T – test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตWางระหวWางคWาของตัวแปร 2 กลุWม 
   2.1.2 การวิเคราะหCความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – way Analysis of 
Variance ) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตWางระหวWางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุWมข้ึนไป 
   2.1.3 กรณีที่ใชV ( One – way – Analysis of Variance )ทดสอบและพบวWามีความ
แตกตWางอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงทําการความแตกตWางเปYนรายคูWดVวยวิธีการจองเชฟเฟ� ( 
Scheff s method) 
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ผลการวิจัย 
 จากขVอมูลสWวนบุคคลของผูVตอบแบบสอบถาม  
 ขVอมูลปpจจัยสWวนบุคคลของผูVใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนเพศ
หญิง มีอายุอยูWในชWวง 20 -30 ปZมากท่ีสุด รองลงมามีอายุในชWวงตํ่ากวWา 20 ปZ และสWวนใหญWมี
สถานภาพโสด นอกจากน้ียังพบวWา กลุWมตัวอยWางมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 
รองลงมามีการศึกษาอยูWในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสWวนใหญWเปYนนักเรียน นักศึกษา และมี
รายไดV 5,000 – 10,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมามีรายไดV 10,000 – 15,000 บาท 
 จากข*อมูลปRจจัยเก่ียวกับการเดินทางของผู*ใช*บริการรถตู*โดยสารประจําทาง 
 ขVอมูลปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางของผูVใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง กลุWมตัวอยWางสWวน
ใหญWมีวัตถุประสงคCในการใชVรถตูVโดยสารไปทําธุระสWวนตัว รองลงมาเดินทางกลับบVานและไปศึกษาเลWา
เรียน โดยกลุWมตัวอยWางมากกวWาคร่ึงใชVบริการแบบนาน ๆ คร้ัง และมักใชVบริการรถตูVโดยสารประจํา
ทางในชWวงเวลาเรWงดWวนตอนเย็น รองลงมาจะใชVบริการใชVชWวงเวลาเรWงดWวนตอนเชVาสําหรับระยะเวลาท่ี
รอใชVบริการ พบวWา กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWใชVเวลาในการรอรถตูVโดยสารประมาณ 26 – 30 รองลงมา
ใชVเวลารอประมาณ 11 – 15 นาที 
 จากข*อมูลความพึงพอใจท่ีมีต�อการใช*บริการรถตู*โดยสารประจําทาง 
 ความพึงพอใจท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางในระดับปานกลางไปจนถึงมากและ
เม่ือพิจารณาเปYนรายหมวดพบวWา มีความพึงพอใจปานกลางคWอนไปทางมากในทุกหมวดโดยหมวดท่ีมี
คWาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หมวดระยะเวลาในการเดินทาง รองลงมาคือ หมวดความสะดวกสายในขณะใชV
บริการ และหมวดความสะดวกในการเขVามาใชVบริการ สWวนหมวดท่ีมีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุดคือ หมวดอัตรา
คWาโดยสาร 
 สรุปสมมติฐาน ผูVโดยสารท่ีมีเพศตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจํา
ทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปวWาปpจจัยดVานเพศมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสาร
ตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีอายุตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผล
การทดสอบสมมติฐานสรุปวWา ปpจจัยดVานอายุไมWมีผลทําใหVความพึงพอใจ ของผูVโดยสารแตกตWางกัน 
ผูVโดยสารท่ีมีสถานภาพสมรสตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานสถานภาพสมรสไมWมีผลทําใหVความพึงพอใจของ
ผูVโดยสารแตกตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีระดับการศึกษาตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานระดับการศึกษาไมWมีผลทําใหV
ความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีอาชีพตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถ
ตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานอาชีพไมWมีผลทําใหVความพึง
พอใจจองผูVโดยสารแตกตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีรายไดVตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานรายไดVสWวนตัวมีผลทําใหV
ความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกันผูVโดยสารท่ีมีวัตถุประสงคCท่ีใชVบริการตWางกันมีความพึงพอใจ
ตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน สรุปไดVวWาปpจจัยเก่ียวกับการ
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เดินทางดVานวัตถุประสงคCในการใชVบริการ ไมWมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีแตกตWางกัน 
ผูVโดยสารท่ีมีชWวงเวลาท่ีใชVบริการตWางกัน มีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง
ตWางกันผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ชWวงเวลาท่ีใชVบริการทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสาร 
ผูVโดยสารท่ีมีความถ่ีในการใชVบริการตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง
ตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางดVานความถ่ีในการใชVบริการไมWมี
ผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสาไมWตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีระยะเวลาท่ีรอใชVบริการตWางกัน มีความพึง
พอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ระยะเวลาท่ี
รอกWอนไดVขึ้นรถโดยสารมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหCวัตถุประสงคCการเดินทาง ( การเดินทางไปทํางานและการเดินทางไปซื้อ
สินคVา ) โดยในการเดินทางไปซื้อสินคVาน้ัน ผูVโดยสารจะใหVความสําคัญกับระบบชําระคWาโดยสารอัตโนมัติ
มากกวWาระบบบริการขVอมูลการเดินทาง ในขณะท่ีในการเดินทางไปทํางานผูVโดยสารจะใหVความสําคัญกับ
ระบบบริการขVอมูลการเดินทางมากกวWา ผูVโดยสารท่ีมีชWวงเวลาท่ีใชVบริการตWางกัน มีความพึงพอใจตWอการ
ใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกันสอดคลVองกับผลศึกษาน้ีของ บุญรักษC กุณาศล ( 2549 ) 
ทําการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการใหVและใชVบริการรถตูVโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือใหVไดVขVอมูลท่ีเปYนประโยชนCในการปรับปรุงการบริการรถตูVโดยสารและระบบขนสWง
สาธารณะตWอไป ผลการศึกษาพบวWา ผูVใชVรถตูVและรถโดยสารปรับอากาศใหVความสําคัญกับระยะเวลาใน
การเดินทางมากท่ีสุด ระยะเวลาท่ีรอกWอนไดVขึ้นรถโดยสารมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWาง
กัน โดยพบวWาผูVใชVบริการนVอยคร้ังจะมีความพึงพอใจตWอบริการของรถตูVโดยสารประจําทางสูงกวWาผูVท่ีใชV
บริการบWอยคร้ัง ท้ังน้ีผลการศึกษาสอดคลVองกับชนิดา วันวงษC ( 2550 ) ท่ีไดVศึกษาความพึงพอใจของ
ผูVโดยสารการบินไทยตWอการใหVบริการแผนกสอบถามและรับรองท่ีน่ัง : ศึกษาเฉพาะทWาอากาศยาน
กรุงเทพ อาคารผูVโดยสารภายในประเทศ พบวWาความถ่ีในการมาใชVบริการมีผลทําใหVมีระดับความพึง
พอใจตWอการใหVบริการแตกตWางกัน โดยพบวWาผูVใชVเวลาท่ีนVอยกวWาจะมีความพึงพอใจตWอบริการของรถตูV
โดยสารประจําทางกวWาผูVท่ีใชVเวลารอนานกวWา ท้ังน้ีมีผลการศึกษาท่ีเก่ียวขVองกับการใชVระยะเวลาในการ
รอใชVบริการรถโดยสารประจําทาง ไดVแกW ผลการศึกษาของ วัชรินทรC วิทยกุล ( 2550 ) ท่ีไดVทําการศึกษา
และตรวจสอบความนWาเช่ือถือของบริการรถโดยสารประจําทาง พบวWา ความนWาเช่ือถือของเวลาท้ังหมดท่ี
ใชVในการเดินทางอยูWในระดับตํ่า และไมWมีรูปแบบท่ีแนWนอนท่ีสามารถตรวจวัดดVวย เวลาท่ีใชVในการ
เดินทางในแตWละเท่ียวท่ีใหVบริการ เม่ือพิจารณาสายการเดินรถเดียวกันปรากฏวWาใชVเวลาไมWตรงกัน การท่ี
เวลาดังกลWาวมีคWาไมWสมํ่าเสมอ โดยมากแลVวมีสาเหตุมาจากแซงกันระหวWางรถคันท่ีถูกปลWอยตามหลังมา
กับรถคันท่ีถูกปลWอยออกมากWอน ความเร็วเฉลีย่ของรถโดยสารมีคWาตํ่ากวWา 15 กิโลเมตรตWอช่ัวโมงโดยท่ีคWา
ความเร็วในระดับดังกลWาว สามารถตรวจพบไดVตลอดทุกชWวงเวลาของวัน ซึ่งนWาจะมีสาเหตุมาจาก
คุณลักษณะท่ีผิดปกติ สาเหตุหลักท่ีทําใหVความนWาเช่ือถือของการใหVบริการรถโดยสารประจําทางตํ่าน้ัน 
สาเหตุหน่ึงมาจากการขาดความรูVในเร่ืองของการจัดระบบการเดินรถ ในขณะท่ีตารางเวลาของการปลWอย
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รถออกจากสถานี เวลาท่ีใชVในการเดินรถ และชWวงเวลาหยุดรอเพ่ือใหVบริการในเท่ียวถัดไปน้ันเปYนสิ่งท่ี
มิไดVถูกกําหนด ไวVอยWางแนWนอนใหVเปYนหลักเกณฑCสําหรับปฏิบัติ 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. ปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางของผูVใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง จากผลการศึกษาปpจจัย
เก่ียวกับการเดินทางของผูVใชVบริการรถตูVประจําทางดVานความถ่ีในการใชVบริการ พบวWา ผูVใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางสWวนใหญWมักจะใชVบริการเพียงนาน ๆ คร้ัง แสดงใหVเห็นถึงพฤติกรรมของผูVโดยสาร 
สWวนในดVานชWวงเวลาเรWงดWวนตอนเชVา ซึ่งอาจเปYนเพราะในชWวงเวลาด่ังกลWาวจะมีปริมาณผูVโดยสาร
จํานวนมากท่ีตVองแกWงแยWงกันใชVบริการรถโดยสารสาธารณะเพ่ือใหVถึงจุดหมายใหVเร็วท่ีสุด 
 2. ความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง ผลการศึกษา
พบวWา ผูVโดยสารมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVในระดับปานกลางคWอนไปทางมากในเกือบทุก ๆ 
ดVาน ไดVแกW อัตราคWาโดยสาร ดVานผูVใหVบริการรถโดยสาร ดVานความปลอดภัยในการใชVบริการ ดVาน
ความสะดวกสบายในขณะใชVบริการ และดVานความเช่ือถือไดVของการใหVบริการ ดังน้ัน องคCกรหรือ
หนWวยงานท่ีควบคุมดูแลควรสรVางมาตรฐานของการบริการในดVานตWาง ๆ อาทิ เชWน ดVานอัตรา
คWาบริการ ดVานผูVบริการบนรถโดยสาร ดVานความสะดวกสบาย เปYนตVน 
 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหVบริการรถตูVโดยสารปรับอากาศ โดยใชVเคร่ืองมือประเมิน
คุณภาพ “ SERVQUAL ” เพ่ือเปYนการประเมินคุณภาพการใหVบริการของรถตูVโดยสารใหVเห็นเดWนชัดข้ึน 
 2.ควรมีการศึกษาโครงขWายระบบรถตูVโดยสาร เสVนทางรถตูVโดยสารท่ีสอดคลVองกับระบบ
ขนสWงมวลชนอ่ืน รวมถึงศึกษาการขยายเสVนทางรถตูVท่ีเปYนทางลัด รวมถึงการวิเคราะหCผลกระทบท่ีมี
ตWอรถโดยสารประจําทาง 
 3.ควรมีการศึกษาการสรVางสถานีของรถตูVโดยสาร โดยอาจบWางเปYนสถานท่ีจอดรถท่ีพรVอมจะ
ออกเดินทาง และอูWสําหรับพักรถตูVโดยสาร รวมถึงท่ีพักของผูVโดยสารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
น่ังรอรถตูVโดยสาร สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหVบริการ เชWน ท่ีจําหนWายต๋ัว ท่ีน่ังพักขณะรอ การใหV
ประชาสัมพันธCการเดินรถ รVานคVา เคร่ืองปรับอากาศท่ีทําใหVผูVโดยสารรูVสึกสบายขณะรอ 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีสWงผลตWอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคVา
ผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชVวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดVวย
การเก็บแบบสอบถามกับกลุWมลูกคVาท่ีใชVบริการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC  จํานวน 400 คน นํามา
วิเคราะหCขVอมูลทางสถิติ โดยการหาคWาเฉลี่ยและสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บ
รวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบสอบถาม สถิติท่ีใชVวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWารVอยละ คWาเฉลี่ย และคWาสWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวWา  
1. กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW มีอายุ 21 – 30 ปZ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมีรายไดV  10,001- 20,000  และมีสถานภาพสมรส 
2. พฤติกรรมการซื้อสินคVาออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  พบวWา 

กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWซื้อสินคVาออนไลนC กลุWมหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด คือ 
ตนเอง ซื้อสินคVาออนไลนC เดือนละคร้ัง  ซื้อสินคVาออนไลนCในชWวงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซื้อชุด
กระโปรง/กางเกง และ เสื้อยืด/เสื้อเช้ิต สาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตัดสินใจเลือกซื้อสินคVาผWานระบบ
ออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ คือ เลือกตามความชอบในแบบสไตลCของ
ตนเอง 

3. ปpจจัยสWวนประสมการตลาดท่ีมีผลตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอ
พระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ มีความสําคัญอยูWในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาคWาเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันแรก พบวWา ดVานราคาเปYนดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดVแกW ดVานการสWงเสริมการขาย 
และดVานผลิตภัณฑC ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อ/ สื่ออินเทอรCเน็ต 
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Abstract  
This research The objective is to study the factors that affect the purchasing 

decision behavior online. In Phra Samut Chedi District Samut Prakan Province By 
using quantitative research by collecting questionnaires with customers using the 
online shopping service of 400 people to analyze statistical data. By finding the mean 
and standard deviation The tools used for collecting data were questionnaires. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The results showed: 
1.  Most of the samples are 21-30 years old with bachelor degree level. The 

employees of the private company earn 10,001-20,000 with marital status. 
2. Online shopping behavior In Phra Samut Chedi District Samut Prakan 

province, found that most of the samples buy products online The group or person 
that has the most influence on the purchasing decision is that they buy products 
online once a month, buy products online between 18.00 - 24.00 hrs. Buy skirts / 
pants and T-shirts / shirts. The most important reason for choosing to shop online In 
Phra Samut Chedi District Samut Prakan Province is chosen according to their own 
preferences and style. 

3.  Marketing mix factors affecting online purchasing decisions In Phra Samut 
Chedi District Samut Prakan Province The importance is at the highest level. When 
considering the first 3 highest average values, it is found that the price side has the 
highest mean. Followed by Promotion And the product side respectively. 

 
Keywords: Buying behavior / Internet media 
 
บทนํา 
 แฟช่ัน เปYนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษวWา fashion ราชบัณฑิตยสถานไดVใหVความหมายของคําน้ี
วWา “สมัยนิยมหรือวิธีการท่ีนิยมกันท่ัวไปช่ัวระยะเวลาหน่ึง” เปYนการยอมรับจนเกิดเปYนคWานิยม มี
กระบวนการเกิดภาษาใหมW ซึ่งเปYนชWวงเวลาหน่ึงเทWาน้ัน ซึ่งแตกตWางจากคําวWา “วิวัฒนาการ” ท่ีทฤษฎี
ของ ชารCลสC ดารCวินระบุไวVวWาวิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีตVองใชVเวลายาวนานและสามารถ
ถWายทอดสิ่งน้ันไปสูWลูกหลานไดV โดยมากแลVวคําวWาแฟช่ัน มักมีความหมายเก่ียวกับการแตWงตัว เสื้อผVา
เคร่ืองนุWงหWมเปYน 1 ในปpจจัย 4 ท่ีมุนษยCตVองการในการดํารงชีวิตเพ่ือปกป�ดรWางกายและใหVความอบอุWน 
ความเจริญของมนุษยCทําใหVเสื้อผVาและเคร่ืองแตWงกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เสื้อผVายังบWงบอกถึง
ลักษณะของผูVสวมใสWไดVดVวย เชWน ฐานะ, เช้ือชาติ, ฯลฯ การพัฒนาของแฟช่ันในแตWละยุคสมัยแตกตWาง
กันมาก ข้ึนอยูWกับปpจจัยหลายๆอยWาง เชWน การเมือง, เศรษฐกิจ, ภูมิอากาศ, ฯลฯ ในศตวรรษท่ี 20 
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แฟช่ันโลกเปลี่ยนแปลงไปอยWางเห็นไดVชัดเจน โดยเฉพาะปZ ค.ศ. 1920 – 1930 หรือเรียกวWายุค แฟลป
เปอรC (Flapper) ผูVหญิงสวมกระโปรงสั้นเปYนคร้ังแรก และหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า ผูVหญิงตVองออกจากบVานเพ่ือทํางานหาเลี้ยงชีพ ดังน้ันเสื้อผVาท่ีสวมใสWยWอมเปลี่ยนไป
เพ่ือเอ้ือประโยชนCในผูVสวมใสWมากข้ึน กางเกงจึงเปYนท่ีนิยม ต้ังแตWยุคแฟลปเปอรCเปYนตVนมา แฟช่ันของ
โลกไดVกVาวเขVาสูWความเปYนสากล เพราะการติดตWอสื่อสารของโลกตะวันตกและตะวันออกเปYนไดVเป�ด
กวVางมากข้ึน มีการไปมาหาสูWกัน แฟช่ันของโลกตะวันตกจึงเขVามามีบทบาทกับโลกตะวันออก เชWน คน
ไทยรณรงคCใหVสวมหมวก หรือ ผูVหญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน แตWงกายตามยุคตามสมัยตWางๆ 
 อินเทอรCเน็ตไดVเขVามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยWางมากมายและการใชVอินเทอรCเน็ตไมWไดVถูก
จํากัดอยูWในเฉพาะการศึกษาหาขVอมูลเทWาน้ัน แตWไดVเขVาไปสูWกลุWมธุรกิจเพ่ือการซื้อขายสินคVาผWาน
อินเทอรCเน็ต โดยเครือขWายอินเทอรCเน็ตไดVรับเปYนท่ีนิยมแพรWหลายทําใหVการติดตWอระหวWางธุรกิจจากสื่อ
อินเทอรCเน็ตพัฒนาไปอยWางรวดเร็ว และมีการใชVกันอยWางกวVางขวางมากข้ึน สื่ออินเทอรCเน็ตทําใหV
บุคคลท่ัวไป บริษัทขนาดเล็ก สามารถขายสินคVาบนเครือขWายอินเทอรCเน็ตไดV โดยมีโอกาสเทWาเทียมกับ
บริษัทใหญWเปYนการลงทุนทางการคVาเปYนอยWางมาก และสื่ออินเทอรCเน็ตก็เขVามามีบทบาททางกลยุทธC
ดVานการตลาดของการซื้อขายเสื้อผVา เปYนตVน 
 ดังน้ันจากท่ีผูVคนท่ัวโลกใหVความสําคัญตWอการใชVอินเทอรCเน็ตมากข้ึน สWงผลตWออิทธิพลอยWาง
มากในการดํารงของชีวิตของมนุษยC หลายคนเลือกซื่ออินเทอรCเน็ตเปYนตัวเลือกสําคัญในการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อสินคVาตWาง ๆ ของสินคVาในหลายๆ ดVาน เน่ืองจากสามารถท่ีจะรับรูVขVอมูลตWาง ๆ ของ
สินคVา ในหลาย ๆ ดVาน จึงเปYนประเด็นท่ีนWาสนใจวWา ทําไมคนสWวนใหญWหันมาเลือกซื้อสินคVา ทาง
ชWองทางดังกลWาวมากข้ึน จากเหตุผลดังกลWาวผูVวิจัยมีแนวคิดท่ีจะศึกษา ในเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือเปYนประโยชนCในกล
ยุทธCการตลาดใหมWที่นWาสนใจ และสามารถสรVางรายไดVแกWผูVประกอบการณCธุรกิจการคVา และตอบสนอง
ความตVองการของผูVบริโภคในสังคม เพ่ือสอดคลVองกับเทคโนโลยีท่ีเขVามามีบทบาทในสังคมไทยใน
ปpจจุบัน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัด
สมุทรปราการ   

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัด
สมุทรปราการ   

3. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC 
จังหวัดสมุทรปราการ   
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การทบทวนวรรณกรรม 
 พฤติกรรมของผู*บริโภค  
 เปYนการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชVของผูVบริโภค เพ่ือทราบถึง
ลักษณะความตVองการพฤติกรรมการ ซื้อและการใชVของผูVบริโภค คําตอบท่ีไดVจะชWวยใหVนักการตลาด
สามารถจัดทา กลยุทธCการตลาดท่ี สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูVบริโภคไดVอยWางเหมาะสม 

 ทฤษฎีกลยุทธ�การตลาด 

 กลยุทธCเปYนแผนการท่ีวางแผนในการใชVทรัพยากรท่ีมีอยูWขององคCกรและใชVยุทธCวิธีตWางๆ 
เพ่ือใหVบรรลุวัตถุประสงคCท่ีวางไวV โดยมีการเลือกวิเคราะหCตลาดกลุWมเป�าหมาย สรVางสรรคC และการ
คงไวVซึ่งสWวนประสมทางการตลาด ท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของกลุWมเป�าหมายน้ัน กล
ยุทธCการตลาดเปYนหลักเกณฑCในการบริการการตลาดของธุรกิจเพ่ือใหVเปYนไปตามวัตถุประสงคCทางการ
ตลาดท่ีต้ังไวV ซึ่งมีกลยุทธCตWางๆ ไดVแกW การจัดสรร ทรัพยากรทางการตลาด สWวนประสมทางการตลาด 
และการตัดสินใจคWาใชVจWายทางการตลาด 

การสื่อสารทางการตลาด คือ กิจกรรมท้ังมวลท่ีนักการตลาดไดVกระทําข้ึน เพ่ือใหVเปYนขWาวสาร
กระตุVนจูงใจเพ่ือสื่อความหมายถWายทอดความคิดผWานสิ่งตWางๆ ไปยังกลุWมเป�าหมาย เก่ียวกับผลิตภัณฑC
หรือบริการ หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือใหVเกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในท่ีสุด หรือ แสดงพฤติกรรม
ตอบสนองอยWางใดอยWางหน่ึง ตามท่ีมุWงหวังไวV เคร่ืองมือหลักของการสื่อสารการตลาด มีดังน้ี 1) การ
โฆษณา 2) การขายโดยบุคคล 3) การสWงเสริมการขาย 4) การประชาสัมพันธC  

ส�วนผสมทางการตลาด 4P’ 
กลยุทธCทางการตลาดน้ันมีอยูWมากมาย แตWท่ีเปYนท่ีรูVจัก และเปYนพ้ืนฐานท่ีสุดก็คือการ ใชV 4P 

(Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใชVคือการวางแผนในแตWละสWวนใหVเขVากัน และเปYนท่ี
ตVองการของกลุWม เป�าหมายท่ีเราเลือกเอาไวVใหVมากท่ีสุด ในบางธุรกิจอาจจะไมWสามารถปรับเปลี่ยน ท้ัง 
4P ไดVท้ังหมดในระยะสั้นก็ไมWเปYนไรเพราะ เรา สามารถ คWอยๆปรับกลยุทธCจนไดV สWวนผสมทาง
การตลาดไดVเหมาะสมท่ีสุด ( 4P อาจจะเรียกวWา marketing mix) 
 แนวคิดตลาดออนไลน� 
 การตลาดออนไลนC (online-marketing) หรือ การตลาดอิเล็กทรอนิกสC (e-Marketing) 
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชVอินเทอรCเน็ตเปYนสื่อกลาง และสื่ออิเล็กทรอนิกสC มา
ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การดําเนินกิจกรรมทางการตลาด อยWางลงตัวกับลูกคVาหรือ
กลุWมเป�าหมาย เพ่ือบรรลุจุดมุWงหมายขององคCกรอยWางแทVจริง ซึ่งในรายละเอียดของการทําการตลาด 
E-Marketing 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด*านเนื้อหา 
 จะการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูVบริโภค (6W1H) และทฤษฎีสWวนประสมการตลาด 
(4P’s) 
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 ขอบเขตด*านประชากร  
 กลุWมลูกคVาท่ีใชVบริการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัด
สมุทรปราการ 
    ขอบเขตด*านระยะเวลา 
 อยูWในชWวงเดือน มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
 ผูVประกอบการสามารถนําไปปรับใชVในการทําธุรกิจทางออนไลนC เปYนแนวทางสําหรับ
ผูVประกอบการใหมWในการทําธุรกิจออนไลนC 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชVแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

ปpจจัยสWวนบุคคล 

- อายุ 

- เพศ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดV 

- สถานภาพ 

พฤติกรรมการซ้ือสินคVาผWานระบบออนไลนC 

- วิธีซ้ือสินคVาผWานระบบออนไลนC 

- กลุWมหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจซ้ือ 

- ความถ่ีในการซ้ือสินคVาผWานระบบออนไลนC 

- ชWวงเวลาท่ีสะดวกซ้ือสินคVาผWานระบบ
ออนไลนC 

- ประเภทสินคVาท่ีซ้ือบWอยท่ีสุด 

- สาเหตุในการตัดสินใจซ้ือ 

ปpจจัยท่ีมีผลตWอการตัดสินใจซ้ือ 

- ปpจจัยดVานผลิตภัณฑC 

- ปpจจัยดVานราคา 

- ปpจจัยดVานชWองทางการจัดจาํหนWาย 

- ปpจจัยดVานการสWงเสริมการขาย 
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กลุ�มตัวอย�าง 
กลุWมตัวอยWางใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุWมลูกคVาท่ีใชVบริการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ใน

อําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 108,945คน  จํานวน 400 ชุด ในการกําหนด
ขนาดตัวอยWาง ผูVวิจัยใชVสูตรดังน้ี 

n   =        N 
                           1+N(e²) 

ผูVวิจัยทําการเก็บ 400 ตัวอยWาง 
N = ขนาดของกลุWมประชากร 
E = ความคลาดเคลื่อนเทWาท่ีจะยอมรับไดV ซึ่งในการการวิจัยกําหนดระดับความเคลื่อน +- 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย  

 เค ร่ืองมือท่ี ใชV ในการเก็บรวบรวมขVอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม 
(Qusstionnaire) จํานวน 400 ชุด แบบสอบถามออกเปYน 3 ตอน ประกอบไปดVวย ขVอมูลสWวนบุคคล,
พฤติกรรมการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC และ ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC 
ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ ดังรายละเอียดดังตWอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขVอมูลสWวนบุคคล  
ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทร

เจดียC จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดVวย ทWานซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC กลุWมหรือบุคคลใดท่ีมี
อิทธิพลตWอการตัดสินใจซื้อ ทWานซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนCบWอยมากแคWไหน ชWวงเวลาใดท่ีทWาน
สะดวกซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC สินคVาประเภทอะไรท่ีทWานซื้อมากหรือบWอยท่ีสุด สาเหตุท่ีสําคัญ
ท่ีสุดหรือมากWอนการท่ีทWานตัดสินใจเลือกซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนCในแตWละคร้ัง 

 ตอนท่ี 3 เกณฑCและมาตรฐานในการประเมินความขาดหวังความพึงพอใจแบบมาตรฐาน
สWวนประเมินคWา 5ระดับ แบWงเปYนมาตรฐานสWวนประเมินคําตอบใหVเลือกโดยกําหนดคWานํ้าหนักของ
ประเมินดังน้ี 
  5 หมายถึง ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
  4  ระดับความสําคัญมาก 

3 ระดับความสําคัญปานกลาง 
2 ระดับความสําคัญนVอย 
1 ระดับความสําคัญนVอยท่ีสุด 

  การวิเคราะห�ข*อมูล 
 ผูVวิจัยนําขVอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหCดVวยโปรแกรมคอมพิวเตอรCสําเร็จรูปโดยใชVวิธีการ
สถิตินํามาใชVวิเคราะหCขVอมูลดังน้ี 

1. สถิติพรรณนาไดVแกW ความถ่ีและรVอยละเพ่ืออธิบายลักษณะของแบบสอบถามและคWาเฉลี่ย 
(X) และคWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)เพ่ืออธิบายลักษณะของคําถาม 
สถิติทดสอบไดVแกW T-Test และ F-Test (ONE WAY ANOVA โดยวิธี LSD) 
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ผลการวิจัย 
 จากข*อมูลส�วนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถาม  
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW มีอายุ 21 – 30 ปZ มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 45.0 รองลงมาไดVแกW อายุ 
15 -20 ปZ คิดเปYนรVอยละ 27.0 อายุ 31 – 40 ปZ คิดเปYนรVอยละ 18.0 อายุ 41 – 50 ปZ คิดเปYนรVอยละ 
8.0 และอายุ มากกวWาหรือเทWากับ 51 ปZขึ้นไป คิดเปYนรVอยละ 2.0 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 41.0 รองลงมา
ไดVแกW ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปYนรVอยละ 40.5 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเทWา คิดเปYนรVอยละ 17.0 ระดับการศึกษาตํ่ากวWาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทWา คิดเปYนรVอยละ 1.0 และ ระดับการศึกษาสูงกวWาปริญญาตรี คิดเปYนรVอยละ 0.5 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 28.5 รองลงมา
ไดVแกW ธุรกิจสWวนตัว/คVาขาย คิดเปYนรVอยละ 26.0 รับจVาง คิดเปYนรVอยละ 18.5 นักเรียน/นักศึกษา คิด
เปYนรVอยละ 18.0 และ พนักงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปYนรVอยละ 9.0 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW มีรายไดV  10,001- 20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 50.0 
รองลงมาไดVแกW 5,001 - 10,000 บาท คิดเปYนรVอยละ 34.5 และ 20,001- 30,000 บาท คิดเปYน 
รVอยละ 15.5 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 50.0 รองลงมาไดVแกW 
สถานภาพสมรส คิดเปYนรVอยละ 45.5 และหยWารVาง/หมVาย คิดเปYนรVอย 4.5 
 ข*อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค*าผ�านระบบออนไลน� ในอําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัด
สมุทรปราการ 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW  ซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัด
สมุทรปราการเองมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 97.0 รองลงมา มีผูVอ่ืนซื้อใหV คิดเปYนรVอยละ 3.0 
 กลุWมหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด คือ ตนเอง คิดเปYนรVอยละ 60.0 
รองลงมาไดVแกW สื่อ/โฆษณา คิดเปYนรVอยละ 34.5 เพ่ือน/คนรูVจัก คิดเปYนรVอยละ 3.0 นักรVอง/นักแสดง 
คิดเปYนรVอยละ 1.5 และ ครอบครัว/ญาติพ่ีนVอง คิดเปYนรVอยละ 1.0 
 กลุWมตัวอยWางซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ
เดือนละคร้ังมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 53.5 รองลงมา ไดVแกW สัปดาหCละคร้ัง คิดเปYนรVอยละ 42.0 
สัปดาหCละ 2 – 3 คร้ัง คิดเปYนรVอยละ 4.0 และซื้อสินคVาเสื้อผVาแฟช่ันทุกวัน คิดเปYนรVอยละ 0.5 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW ซื้อซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัด
สมุทรปราการในชWวงเวลา 18.00 – 24.00 น. มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 76.0 รองลงมาไดVแกW ชWวงเวลา 
12.00 – 17.00 น. คิดเปYนรVอยละ 23.0 และ ชWวงเวลา 6.00 – 11.00 น. คิดเปYนรVอยละ 1.0 
 กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW ซื้อชุดกระโปรง/กางเกง และ เสื้อยืด/เสื้อเช้ิต บWอยมากท่ีสุดในจํานวน
ท่ีเทWากัน คิดเปYนรVอยละ 32.5 รองลงมาไดVแกW กระโปรงสั้น/ยาว คิดเปYนรVอยละ 15.0 ชุดเขVาเซต คิด
เปYนรVอยละ 14.0 และกางเกงขาสั้น/ยาว คิดเปYนรVอยละ 6.0  
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 สาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตัดสินใจเลือกซื้อสินคVาผWานระบบออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC 
จังหวัดสมุทรปราการคือ เลือกตามความชอบในแบบสไตลCของตนเอง มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 52.0 
รองลงมาไดVแกW  เลือกตามเทรนดCที่กําลังนิยมในขณะน้ัน คิดเปYนรVอยละ 27.0 เลือกตามความชอบของ
แบบสินคVาน้ันๆ คิดเปYนรVอยละ 16.0 เลือกตามขนาดมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 3.0 เลือกสีท่ีชอบ  
คิดเปYนรVอยละ 1.5 และ เลือกตามคุณภาพของเน้ือหา คิดเปYนรVอยละ 0.5 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหCปpจจัยท่ีมีผลตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC 
จังหวัดสมุทรปราการ  สรุปไดVวWา ปpจจัยท่ีมีผลตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาออนไลนC ในอําเภอพระสมุทร
เจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  มีความสําคัญอยูWในระดับมากตWอการตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาผWานระบบ
ออนไลนC ดังเชWน ดVานราคา เปYนดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดVแกV ดVานการสWงเสริมการขาย 
และดVานผลิตภัณฑC สอดคลVองกับงานวิจัยของศศิภา จินดาศักด์ิชัย (2557) ศึกษาการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กWอสรVางของลูกคVาบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑC จํากัด ผลการศึกษาพบวWา การตัดสินใจซื้อวัสดุกWอสรVางของ
ลูกคVาบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑC จํากัด ในภาพรวมและรายดVานมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก เรียงระดับจาก
มากไปนVอย ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา ดVานการสWงเสริมทางตลาด ตามลําดับ 

ดVานผลิตภัณฑC มีความสําคัญอยูWในระดับมากท่ีสุดตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาออนไลนC ใน
อําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  โดยพบวWากลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญกับ ขนาดเสื้อผVา 
คุณภาพของเสื้อผVา และแบบเสื้อผVาสอดคลVองกับ ปาลิดา ฉิมรักษC (2557) ศึกษาการแบWงกลุWมลูกคVาท่ี
ซื้อเสื้อผVาสําเร็จรูป โดยใชVปpจจัยดVานรูปแบบการดําเนินชีวิตสWวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การซื้อกรณีศึกษา รVานนิตเฮฟว่ี อ.เมือง จ.พัทลุง พบวWา ดVานผลิตภัณฑC มีคWาเฉลี่ยรวมอยูWในระดับมาก
ท่ีสุด และสอดคลVองกับงานวิจัยของ นัทธมน ขันติกุลานนทC (2556) ศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอการ
ตัดสิน ใจซื้ อ เสื้ อผV าแฟ ช่ันสํ า เร็จ รูปของคนอV วนมากผW านชW อ งท าง e-Commerce ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบวWา องคCประกอผลิตภัณฑC ดVานขนาดท่ีพอดีกับรูปรWาง มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก 
สWวนดVานเน้ือผVา สี และลวดลาย มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก สWวนดVานรูปแบบเสื้อผVามีคWาเฉลี่ยอยูWใน
ระดับมาก  

ดVานราคา มีความสําคัญอยูWในระดับมากท่ีสุดตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาออนไลนC ในอําเภอพระ
สมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  โดยพบวWากลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพมีคWาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดVแกW ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และราคาสินคVามีความคงท่ี 
สอดคลVองกับงานวิจัยของศศิภา จินดาศักด์ิชัย (2557) ศึกษาการตัดสินใจซื้อวัสดุกWอสรVางของลูกคVา
บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑC จํากัด ผลการศึกษาพบวWา ปpจจัยดVานราคามีผลตWอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กWอสรVางของลูกคVาบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑC จํากัด อยูWในระดับมาก  โดยพบวWากลุWมตัวอยWางใหV
ความสําคัญตWอ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคVามากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความชัดเจนในราคา
สินคVา และราคายุติธรรมกับลูกคVา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

291 
 

 ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย มีความสําคัญอยูWในระดับมากท่ีสุดตWอการตัดสินใจซื้อสินคVา
ออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  โดยพบวWากลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญกับ 
จัดวางสินคVาหนVาเพจทําใหVพบเห็นไดVงWายมีคWาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดVแกW หาซื้อสินคVาไดVงWาย (มี
หลายเพจ สะดวกตWอการเดินทาง) และการจัดวางสินคVาในพ้ืนท่ีเพจตWางๆ สอดคลVองกับงานวิจัยของ 
รุWงนภา นาพงษC (2557) ศึกษาสWวนประสมทางการตลาดท่ีใชVในการตัดสินใจซื้อเสื้อผVาของกลุWมวัย
ทํางานในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวWา กลุWมวัยทางานใหV
ความสําคัญกับปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีใชVในการตัดสินใจซื้อเสื้อผVา ในเขตเทศบาลตําบลบาง
ปะกง ดVานชWองทางการจัดจาหนWายในภาพรวมอยูWในระดับมากท่ีสุด อันดับแรก คือ มีการตกแตWงรVาน
และจัดวางสินคVาใหVนWาสนใจ รองลงมา คือ มีหVองลองเสื้อผVาท่ีสะดวกสบาย และภายในรVานมีความ
สะดวกสบายในขณะการเดินเลือกเสื้อผVา 
 ดVานการสWงเสริมการขาย มีความสําคัญอยูWในระดับมากท่ีสุดตWอการตัดสินใจซื้อซื้อสินคVา
ออนไลนC ในอําเภอพระสมุทรเจดียC จังหวัดสมุทรปราการ  โดยพบวWากลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญกับ
การลดราคาสินคVาหนVาเพจมีคWาเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมาไดVแกW มีสื่อ/โฆษณา (อยWางตWอเน่ืองตามเพจ
เสื้อผVาแฟช่ัน) และมีการโปรโมท จัดการ ณ หนVาเพจเสื้อผVา สอดคลVองกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา เชิง
สมอ (2552) ศึกษาสWวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตWอการตัดสินใจเลือกรVานเสื้อผVาสําเร็จรูปสําหรับ
คนอVวนมาก ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวWา กลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญตWอสWวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตWอการตัดสินใจเลือกรVานเสื้อผVาสําเร็จรูปสําหรับคนอVวนมาก ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในดVานการ
สWงเสริมการตลาด อยูWในระดับความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาการสWงเสริมการตลาดในรายขVอ
พบวWา ป�ายโฆษณาหนVารVาน ลด แลก แจก แถม และใหVของรางวัลตWางๆ อยูWในระดับความสําคัญมาก 
สWวนโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพC และการแจกแผWนพับแนะนําสินคVา อยูWในระดับความสําคัญปานกลาง 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. จากขVอมูลพบ คุณภาพของสินคVา ทําใหVลูกคVาใหVความสําคัญ และทําใหVมีผลตWอการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผVาแฟช่ันผูVหญิง 
 2. จากขVอมูลพบวWาความเหมาะสมของราคาตWอคุณภาพ ปริมาณ และความคงท่ีของราคา 
เปYนสิ่งท่ีลูกคVาใหVความสําคัญมากท่ีสุดและมีผลตWอการตัดสินใจซื้อเสื้อสินคVาผWานะบบออนไลนC 3. 
จากขVอมูลพบวWาการจัดวางสินคVาในเพจ  หาซื้อสินคVาไดVงWายคืออาจจะมีหลายเพจ และรูปแบบการจัด
วางสินคVาในพ้ืนท่ีเพจตWางๆ ทําใหVลูกคVาใหVความสําคัญ และมีผลตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาผWานระบบ
ออนไลนC 
 4. จากขVอมูลพบวWา การลดราคาสินคVาหนVาเพจ รวมไปถึงการจัดทําสื่อโฆษณาตWางๆ การโป
รโมทจัดการสินคVาหนVาเพจ เปYนสิ่งท่ีลูกคVาใหVความสําคัญ และทําใหVมีผลตWอการตัดสินใจซื้อสินคVาผWาน
ระบบออนไลนC 
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 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 ควรศึกษาปpจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ การศึกษาความพึงพอใจของผูVบริโภคเพ่ือนําผลท่ีไดVมา
ปรับปรุงกลยุทธCทางการตลาด ใหVตรงตามความตVองการ และเพ่ือสรVางความประทับใจใหVกับลูกคVาอัน
จะนํามาซึ่งการรักษาสWวนแบWงทางการตลาด และขยายฐานการตลาดออกไป 
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พฤติกรรมท่ีมีต�อส�วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค*าผ�านระบบ
ออนไลน� ในอําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูVโดยสารตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารปรับอากาศประจําทาง กรณีศึกษา สายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC (สาย 
ต.106) โดยใชVวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดVวยการเก็บแบบสอบถามกับกลุWมลูกคVาคือ ผูVโดยสารท่ีใชVบริการ
รถตูVโดยสารปรับอากาศประจําเสVนทางสายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106)  
จํานวน 400 คน นํามาวิเคราะหCขVอมูลทางสถิติ โดยการหาคWาเฉลี่ยและสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล ไดVแกW แบบสอบถาม สถิติที่ใชVวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWารVอยละ 
คWาเฉลี่ย และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวWา ความพึงพอใจท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางในระดับปานกลางไปจนถึงมากและเม่ือพิจารณาเปYนรายหมวดพบวWา มีความพึง
พอใจปานกลางคWอนไปทางมากในทุกหมวดโดยหมวดท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หมวดระยะเวลาในการ
เดินทาง รองลงมาคือ หมวดความสะดวกสายในขณะใชVบริการ และหมวดความสะดวกในการเขVามา
ใชVบริการ สWวนหมวดท่ีมีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุดคือ หมวดอัตราคWาโดยสาร 

 
คําสําคัญ: อรรถประโยชนC, รถตูVโดยสารประจําทาง 
 

Abstract  
This research The objective is to study the satisfaction of passengers towards 

the use of air-conditioned passenger van services: a case study of the Bang Pak Kaew 
market - Phra Samut Chedi pier (route Tor 106) using quantitative research by collecting 
questionnaires with groups Customer is Passengers using the air-conditioned passenger 
van on the Bang Pa Kaew market-Phra Samut Chedi waterfront route (Tor Tor 106 
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line) of 400 people to analyze the statistical data. By finding the mean and standard 
deviation The tools used for collecting data were questionnaires. Statistics used for 
data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results of the 
research showed that The satisfaction with the use of the van service is medium to 
high and when considered in each category, it is found that Moderate satisfaction in 
all categories, with the highest mean being The travel duration category is followed 
by the convenience of the line while using the service. And the convenience 
category in using the service The division with the least mean is Fare category.  

 
Keywords: Utility, Public transport van 
 
บทนํา 
 กรุงเทพมหานครเปYนเมืองหลวงของประเทศ เปYนเมืองใหญWที่มีความเจริญเติบโตอยWางรวดเร็ว
ในทุกดVาน เม่ือเปรียบเทียบกับในภูมิภาคเดียวกัน เปYนเมืองศูนยCกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
การเมือง การปกครอง ศูนยCกลางของระบบราชการ การพณิชกรรม การทWองเท่ียว เมืองทWา ดังน้ัน จึง
เปYนศูนยCรวมของประชาชนทุกอาชีพ ทุกระดับท่ีอยูWรวมกันอยWางแออัด จากสภาพความเปYนเมืองของ
กรุงเทพมหานครดังกลWาวน้ี ในปpจจุบันน้ีจึงมีผูVสนใจมาใหVบริการรถตูVโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
เปYนจํานวนมาก ซึ่งการใหVบริการดังกลWาวเปYนการใหVบริการโดยภาคเอกชนโดยรัฐไมWตVองเสียคWาใชVจWาย
ในการสนับสนุนการดําเนินการ ขณะน้ีหนWวยงานของรัฐกําลังจัดระบบการใหVบริการรถตูVใหVถูกตVอง
ตามกฎหมายอยูW เพ่ือรองรับและตอบสนองความตVองการของประชาชนท่ีอาศัยอยูWในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดตWาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีใกลVเคียงซึ่งคาดวWาจะมีประชากรมากกวWา 10 ลVานคน ท้ังท่ีมีช่ือใน
ทะเบียนราษฎรCและเขVามาอาศัย โดยเขVามาทํางาน เขVามาศึกษา รวมไปถึงจํานวนประชากรในจังหวัด
ตWาง ๆ ในพ้ืนท่ีใกลVเคียงกรุงเทพมหานคร ท้ังจังหวัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี ท่ีเขVา
มาทํางานในกรุงเทพมหานครแบบเชVาไปเย็นกลับ การจัดทํารถตูVบริการในดVานการขนสWงผูVโดยสารโดย
รถประจําทางระหวWางกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดตWาง ๆ โดยใหVเอกชนเขVามามีสWวนดําเนินการใน
รูปแบบของรถรWวมเอกชน ในปpจจุบันเปYนอํานาจหนVาท่ีของบริษัทขนสWงจํากัด ซึ่งเปYนของรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ว่ิงในเสVนท่ีบริษัทขนสWงไดVรับใบอนุญาตประกอบการขนสWง จากการท่ี
รัฐบาลไดVมอบหมายใหVบริษัทขนสWง จํากัดทําหนVาท่ีเปYนแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถท้ังของ
บริษัทเองและรถรWวมใหVเปYนระเบียบ 

การใหVบริการรถตูVโดยสารประจําทางเปYนการใหVบริการแบบรWวมบริการระหวWางรถรWวมเอกชน
กับบริษัทขนสWง ทําใหVเกิดปpญหาเร่ืองคุณภาพของการบริการ ไมWวWาจะเปYนเร่ืองการเก็บคWาโดยสารท่ี
เกินกวWาราคาท่ีกําหนด พนักงานพูดจาไมWสุภาพ จอดรถไมWตรงป�ายหรือสWงผูVโดยสารไมWถึงปลายทาง
และรถตูVปรับอากาศบางคันมีการดัดแปลงท่ีน่ังใหVสามารถรับผูVโดยสาร ไดVมากข้ึนทําใหVท่ีน่ังมีพ้ืนท่ี
จํากัด ปpญหาอีกประการหน่ึงของการโดยสารรถตูVประจําทาง คือความคลWองตัวในการข้ึนลง การข้ึนลง
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จากรถในแตWละคร้ังใชVเวลานาน รถท่ีแลWนตามมาตVองจอดรถไมWวWาจะเปYนรถประจําทางและรถสWวน
บุคคล ซึ่งเปYนการกีดขวางการจราจร ทําใหVการเดินรถติดขัด โดยเฉพาะรถโดยสารประจําทาง ทําใหV
รถประจําทางเขVาป�ายไมWไดV แตWอยWางไรก็ตามการโดยสารรถตูVปรับอากาศชWวยใหVผูVโดยสารไดVรับความ
สะดวกในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน สามารถประหยัดเวลาในการรอกในการรถโดยสารประจําทาง 
รวมถึงชWวยหลีกเลี่ยงปpญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักท่ีมีการจราจรคับค่ัง สามารถใชVเวลาใน
การเดินทางใหVลดสั้นลงไดV จึงไดVรับความสนใจจากผูVโดยสารปกติที่ใชVบริการรถโดยสารประจําเสVนทาง
ทางตWางจังหวัดเปYนจํานวนมาก 
 ดังท่ีไดVกลWาวมาขVางตVนเก่ียวกับปpญหาการใชVบริการในเขตกรุงเทพ และ จังหวัดตWาง ๆ 
โดยเฉพาะเสVนทางสายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106 ) ซึ่งเปYนเสVนทางท่ี
ผWานสถานศึกษาและสถานท่ีทํางานหลายแหWงตVองใชVเวลาในการเดินทางนานกวWาเปYนช่ัวโมง จึงเปYน
มูลเหตุจูงใจใหVผูVวิจัยทําการสํารวจและวิเคราะหCความพึงพอใจในการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง
ในเสVนทางดังกลWาว เพ่ือใหVทราบถึงปpจจัยท่ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการหรือสาเหตุการใชVบริการรถตูV
ประจําทางน้ันเอง ท้ังน้ีผลการศึกษาจะไดVนํามาปรับปรุงแกVไข ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการใหVบริการ
ของรถตูVโดยสารประจําทางและเพ่ือประโยชนCของผูVโดยสารประจําทางโดยรวมดVวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชVบริการของรถตูVโดยสารประจําเสVนทาง
ตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106 )   
 2. เพ่ือศึกษาปpจจัยสWวนบุคคลท่ีมีผลตWอความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทาง   
 3. เพ่ือศึกษาปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางท่ีมีผลตWอความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชV
บริการรถตูVโดยสารประจําทาง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
 การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือประโยชนCเชิงนามธรรมซึ่งฝ�ายหน่ึงไดVเสนอขายใหVอีก ฝ�าย
หน่ึงโดยผูVรับบริการไมWไดVครอบครองการบริการน้ันๆ อยWางเปYนรูปธรรม กระบวนการ ใหVบริการ
อาจจะใหVควบคูWไปกับการจําหนWายผลิตภัณฑCท่ีมีความเปYนนามธรรม ซึ่งไมWสามารถจับ ตVองไดVเหมือน
สินคVาท่ัว ๆไป ดังน้ันการบริการจะเก่ียวขVองกับการเสนอขาย การปฏิบัติงาน หรือ การกระทําใด ๆ 
ใหVกับอีกฝ�ายหน่ึง โดยท่ีผูVบริโภคจะมิไดVครอบครองการบริการน้ันๆ เหมือนการ ครอบครองสินคVา 
(Kotler, 1998) 
 การบริการมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตWางจากซื้อสินคVาหรือผลิตภัณฑCท่ัวไปหลายดVาน กลWาวคือ 
การบริการเปYนกิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูVใหVบริการปฏิบัติตWอผูVรับบริการขณะท่ีกระบวนการ บริการ
เกิดข้ึนจริง มีลักษณะเปYนสิ่งท่ีจับตVองไมWไดVและไมWอาจสัมผัสกWอนท่ีจะมีการซื้อเกิดข้ึน ผูVรับบริการจึงไมW
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อาจรับรูVการบริการลWวงหนVาไดVวWาจะไดVรับการปฏิบัติอยWางไรจนกวWากิจกรรมการ บริการจะเกิดข้ึน การ
ตัดสินใจซื้อบริการจึงจําเปYนตVองข้ึนอยูWกับความไวVวางใจ หรือเพียงแตWอาศัย ความคิดเห็น เจตคติ และ
ประสบการณCเดิมท่ีไดVรับประกอบการตัดสินใจซื้อบริการน้ันๆ โดยผูVซื้อ อาจกําหนดเกณฑCเก่ียวกับ
คุณภาพหรือประโยชนCของการบริการท่ีตนควรไดVรับแลVวจึงตัดสินใจเลือกซื้อบริการท่ีตรงกับความ
ตVองการดังกลWาว ซึ่งแตกตWางจากการซื้อสินคVาท่ัวไปท่ีผูVบริโภค สามารถหยิกจับตรวจดูสินคVากWอนท่ีจะ
ตัดสินใจในซื้อไดV และการบริการยังมีลักษณะท่ีไมWอาจแยก ออกจากตัวบุคคลหรืออุปกรณCเคร่ืองมือท่ี
ทําหนVาท่ีเปYนผูVใหVบริการหรือผูVขายบริการน้ันๆ ไดVการ บริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลVเคียง
กันกับการขายบริการ ซึ่งจะแตกตWางกับตัวสินคVาท่ีมี การผลิตการขายสินคVาแลVวจึงเกิดการบริโภค
ภายหลัง 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 การใหVบริการสาธารณะ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวWา PublicService Delivery ท่ีไดVเร่ิมตVน 
และมีวิวัฒนาการมาต้ังแตWมนุษยCรวมตัวกันเปYนรัฐเปYนประเทศ และแตWละประเทศตWางก็มีบริการ 
สาธารณะมีลักษณะแตกตWางกันตามความเหมาะสม ซึ่งบริการสาธารณะมีลักษณะแตกตWางกันตาม 
ความเหมาะสม ซึ่งบริการสาธารณะท่ีจัดทําข้ึนสWวนใหญWมาจากฝ�ายปกครอง โดยเฉพาะในลักษณะ 
งานท่ีตVองมีการติดตWอสัมพันธCกับประชาชนหรือผูV รับบริการในลักษณะงานท่ีเปYนการจัดบริการ 
สาธารณะ 
 Verma (1997) ไดVกลWาววWาระบบการใหVบริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการใหVบริการ ซึ่ง
มีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเปYนพลวัต (Dynamic) โดยระบบการใหVบริการท่ีดีจะเกิดข้ึนไดV เม่ือ หนWวยงาน
ท่ีรับผิดชอบใชVทรัพยากรและผลิตการบริการเปYนไปตามแผนงานและเขVาถึงการรับ 16 บริการ จาก
ความหมายด่ังกลWาวจะเห็นไดVวWา เปYนการพิจารณาโดยใชVแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ท่ีวWา
หนWวยงานมีหนVาท่ีใหVบริการใชVปpจจัยนําเขVา (Input) เขVาสูWกระบวนการผลิต (Process) และออกมา
เปYนผลผลิตหรือบริการ (Output) โดยท้ังหมดจะตVองเปYนไปตาม แผนงานท่ี กําหนดไวV ดังน้ัน การ
ประเมินผลจะชWวยทําใหVทราบถึงผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิดข้ึนวWามีลักษณะ เปYนเชWนไร ดVวยเหตุน้ี
ระบบการใหVบริการสาธารณะจึงมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูWเสมอ  

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการ 

ในปpจจุบันธุรกิจการบริการน้ันมีความสําคัญเปYนอยWางมากในธุรกิจตWางๆ มากมาย การใหV 
ความสําคัญกับลูกคVาหรือผูVรับบริการและการคVนหาความตVองการเพ่ือสนองการบริการท่ีถูกใจ ลูกคVา
น้ันนับวWาเปYนหัวใจสําคัญของการบริการ เพราะเป�าหมายสูงสุดของการบริการก็คือการสรVาง ความพึง
พอใจใหVกับลูกคVาหรือผูVรับบริการ เพ่ือใหVลูกคVาชอบใจและติดใจกลับมาใหVบริการอีกตWอๆ ไป ธุรกิจ
การบริการก็จะประสบความสําเร็จและมีความม่ันคงในการดําเนินงานอยWางราบร่ืน การศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขVองกับความพึงพอใจ มีประเด็นท่ีสําคัญไดVแกW ความหมายและ ความสําคัญของ
ความพึงพอใจในการใหVบริการ 

ความพึงพอใจในการใหVบริการ หมายความถึง ภาวการณCท่ีแสดงออกถึงความรูVสึก ของบุคคล
อันเปYนผลจากการเปรียบเทียบการรับรูVสิ่งท่ีไดVรับจากกการบริการ 
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ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการเก่ียวขVองกับความพึงพอใจของ ผูVรับบริการและ
ความพึงพอใจในงานของผูVปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับวWาความพึงพอใจท้ังสอง ลักษณะมีความสําคัญตWอ
การพัฒนาคุณภาพของการบริการและการดําเนินงานบริการใหVประสบ ความสําเร็จ เพ่ือสรVางและ
รักษาความรูVสึกท่ีดีตWอบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขVองกับการบริการในดVานความ สะดวกในการเขVาถึงบริการ 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูVใหVบริการตามบทบาทหนVาท่ีและ ปฏิกิริยาตอบสนองการบริการตWอ
ผูVรับบริการ ความรับผิดชอบตWองาน การใชVภาษาสื่อความหมาย และการปฏิบัติตนในการใหVบริการ 
สิ่งเหลWาน้ีเก่ียวขVองกับการสรVางความพึงพอใจใหVกับลูกคVาดVวย ไมตรีจิตของการบริการท่ีแทVจริง 
 องค�ประกอบและคุณสมบัติของรถตู*โดยสาร 
 องคCประกอบและคุณลักษณะท่ัวไปของรถตูVโดยสาร แบWงออกเปYนออกเปYน 5 สWวนคือ สิ่งท่ี
ขนสWงในระบบรถตูVโดยสาร รถตูVโดยสาร โครงขWายระบบรถตูV โดยสาร สถานีของรถตูVโดยสาร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ไดVกําหนดขอบเขตประชากรโดยเฉพาะผูVโดยสารท่ีเคยใชVบริการรถตูVโดยสาร
ประจําทางท่ีมีลักษณะเปYนรถตูVน่ังสี่ตอน ติดเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีบรรทุกผูVโดยสารต่ังแตW 7 คนข้ึนไป 
และกําหนดขอบเขตของเสVนทางเฉพาะตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106 ) โดย
มีระยะเวลาในการศึกษาคVนควVาต้ังแตWเดือนมิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปpจจัยสWวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 
- รายไดV 

ปpจจัยท่ีเก่ียวกับการเดินทาง 

- วัตถุประสงคCท่ีใชVในการบริการ 

- ชWวงเวลาท่ีใชVในการบริการ 

- ความถ่ีในการใชVบริการ 

- ระยะเวลาท่ีรอใชVบริการ 

 

ความพึงพอใจของผู*โดยสารท่ีมีต�อการ
ใช*บริการรถตู*โดยสารประจําทาง 
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ประโยชน�ที่คาดว�าจะได*รับ 
1. สามารถนําผลการวิจัยไปเปYนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน 

ดVานทรัพยากรบุคคลใหVมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2. สามารถนําขVอมูลไปใชVในการจัดทําแผนการพัฒนาทักษะแกWผูVบังคับบัญชา ซึ่งมีสWวนสําคัญ

ในการจูงใจพนักงาน 
3. เพ่ือเปYนประโยชนCในการศึกษาแกWผูVที่สนศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใชVแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 กลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรในการวิจัยคือ ผูVโดยสารท่ีใชVบริการรถตูVโดยสารปรับอากาศประจําเสVนทางสาย
ตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106  ) 
 กลุWมตัวอยWางท่ีศึกษาใชVหลักการกําหนดขนาดตัวอยWางตามสูตรยามาเนะ ทาโรW ( Yamane , 
1960 ) ดังน้ี 

   จากสูตร    
 โดยท่ี  n  =  ขนาดของตัวอยWางประชากร 
   N = ขนาดของประชากรหาไดVจาก จํานวนรถตูV x จํานวนว่ิงเฉลี่ยตWอคัน 
x จํานวนผูVโดยสารเฉลี่ยตWอเท่ียว ( 33 X 6 X 8 = 1,584 ) 
   e         = ความคาดเคลื่อน ( ของขVอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดVจากตัวอยWาง
ประชากร ) เทWาท่ีสามารถยอมรับไดVในการวิจัยคร้ังน้ีกําใหV e = 5 %  

   แทนคWา    
     n =  319 
 ดังน้ันขนาดตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาจะตVองไมWนVอยกวWา 319 คน ซึ่งในท่ีผูVวิจัยจะไดVทําการ
สํารวจกลุWมตัวอยWางจํานวน 400 คน 

จากน้ันใชVวิธี Accidental Sampling ทําการสุWมตัวอยWางประชากรในขณะท่ีใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางเสVนทางสายตลาดบางปะแกVว – ทWานํ้าพระสมุทรเจดียC ( สาย ต.106  ) 

เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) การสรVางแบบสอบถาม
มีสWวนประกอบดVวยกัน 3 สWวน ดังน้ี 
 สWวนท่ี 1 เปYนคําถาเก่ียวกับปpจจัยสWวนบุคคลของผูVตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปYน
แบบใหVเลือกตอบ ( Check – List ) 
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 สWวนท่ี 2 เปYนคําถามดVานปpจจัยเก่ียวกับการเดินทาง มีลักษณะคําถามเปYนแบบใหVเลือกตอบ          
( Check List ) 
 สWวนท่ี 3 เปYนคําถามวัดความพึงพอใจตWอการบริการของรถตูVประจําทาง ลักษณะเปYน
แบบสอบถามมาตราสWวนประมาณคWา ( Rating Scale ) โดยมีเกณฑCการใหVคะแนน 5 ระดับดังน้ี 
   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ใหVคะแนนเทWากับ 5 
   ระดับความพึงพอใจมาก  ใหVคะแนนเทWากับ 4  
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง ใหVคะแนนเทWากับ 3 
   ระดับความพึงพอใจนVอย  ใหVคะแนนเทWากับ 2 
   ระดับความพึงพอใจนVอยท่ีสุด ใหVคะแนนเทWากับ 1 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยถือกฎของเบสทC ( Best , 1996 ) 
   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจนVอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับความพึงพอใจนVอยท่ีสุด 
  การวิเคราะห�ข*อมูล 
 ในการวิเคราะหCขVอมูลคร้ังน้ี ผูVวิจัยไดVกําหนดเกณฑCในการแปลความหมายและวิเคราะหCขVอมูล
โดยใชVสถิติเพ่ือการวิเคราะหCขVอมูลดังน้ี 
 การวิเคราะหCขVอมูล โดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูป 
 1.ขVอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรCของผูVตอบแบบสอบถามใชVสถิติพรรณนา ( 
Descriptive Static ) เพ่ือใชVในการบรรยายลักษณะขVอมูล ทําการวิเคราะหCโดยใชV คWารVอยละ ( 
Percentage ) คWาเฉลี่ย ( Mean ) และคWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )  
 2.การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ผูVวิจัยใชVเทคนิคการวิเคราะหCทางสถิติดังน้ี 
  2.1 สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic ) ใชVสถิติท่ีในการหาความแตกตWางของขVอมูล
และทดสอบสมมติฐานการวิจัยแบWงการทดสอบเปYน 2 ลักษณะคือ 
   2.1.1 T – test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตWางระหวWางคWาของตัวแปร 2 กลุWม 
    2.1.2 การวิเคราะหCความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – way Analysis of 
Variance ) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตWางระหวWางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุWมข้ึนไป 
   2.1.3 กรณีท่ีใชV ( One – way – Analysis of Variance )ทดสอบและพบวWามีความ
แตกตWางอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงทําการความแตกตWางเปYนรายคูWดVวยวิธีการจองเชฟเฟ�  
( Scheff s method ) 
 



300 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ผลการวิจัย 
 จากข*อมูลส�วนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถาม  
 ขVอมูลปpจจัยสWวนบุคคลของผูVใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนเพศ
หญิง มีอายุอยูWในชWวง 20 -30 ปZมากท่ีสุด รองลงมามีอายุในชWวงตํ่ากวWา 20 ปZ และสWวนใหญWมี
สถานภาพโสด นอกจากน้ียังพบวWา กลุWมตัวอยWางมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 
รองลงมามีการศึกษาอยูWในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสWวนใหญWเปYนนักเรียน นักศึกษา และมี
รายไดV 5,000 – 10,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมามีรายไดV 10,000 – 15,000 บาท 
 จากข*อมูลปRจจัยเก่ียวกับการเดินทางของผู*ใช*บริการรถตู*โดยสารประจําทาง 
 ขVอมูลปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางของผูVใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง กลุWมตัวอยWางสWวน
ใหญWมีวัตถุประสงคCในการใชVรถตูVโดยสารไปทําธุระสWวนตัว รองลงมาเดินทางกลับบVานและไปศึกษาเลWา
เรียน โดยกลุWมตัวอยWางมากกวWาคร่ึงใชVบริการแบบนาน ๆ คร้ัง และมักใชVบริการรถตูVโดยสารประจํา
ทางในชWวงเวลาเรWงดWวนตอนเย็น รองลงมาจะใชVบริการใชVชWวงเวลาเรWงดWวนตอนเชVาสําหรับระยะเวลาท่ี
รอใชVบริการ พบวWา กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWใชVเวลาในการรอรถตูVโดยสารประมาณ 26 – 30 รองลงมา
ใชVเวลารอประมาณ 11 – 15 นาที 
 จากข*อมูลความพึงพอใจท่ีมีต�อการใช*บริการรถตู*โดยสารประจําทาง 
 ความพึงพอใจท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางในระดับปานกลางไปจนถึงมากและ
เม่ือพิจารณาเปYนรายหมวดพบวWา มีความพึงพอใจปานกลางคWอนไปทางมากในทุกหมวดโดยหมวดท่ีมี
คWาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หมวดระยะเวลาในการเดินทาง รองลงมาคือ หมวดความสะดวกสายในขณะใชV
บริการ และหมวดความสะดวกในการเขVามาใชVบริการ สWวนหมวดท่ีมีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุดคือ หมวดอัตรา
คWาโดยสาร 
 สรุปสมมติฐาน ผูVโดยสารท่ีมีเพศตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจํา
ทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปวWาปpจจัยดVานเพศมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสาร
ตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีอายุตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผล
การทดสอบสมมติฐานสรุปวWา ปpจจัยดVานอายุไมWมีผลทําใหVความพึงพอใจ ของผูVโดยสารแตกตWางกัน 
ผูVโดยสารท่ีมีสถานภาพสมรสตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานสถานภาพสมรสไมWมีผลทําใหVความพึงพอใจของ
ผูVโดยสารแตกตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีระดับการศึกษาตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานระดับการศึกษาไมWมีผลทําใหV
ความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีอาชีพตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถ
ตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานอาชีพไมWมีผลทําใหVความพึง
พอใจจองผูVโดยสารแตกตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีรายไดVตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยดVานรายไดVสWวนตัวมีผลทําใหV
ความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกันผูVโดยสารท่ีมีวัตถุประสงคCท่ีใชVบริการตWางกันมีความพึงพอใจ
ตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน สรุปไดVวWาปpจจัยเก่ียวกับการ
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เดินทางดVานวัตถุประสงคCในการใชVบริการ ไมWมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีแตกตWางกัน 
ผูVโดยสารท่ีมีชWวงเวลาท่ีใชVบริการตWางกัน มีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง
ตWางกันผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ชWวงเวลาท่ีใชVบริการทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสาร 
ผูVโดยสารท่ีมีความถ่ีในการใชVบริการตWางกันมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง
ตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางดVานความถ่ีในการใชVบริการไมWมี
ผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสาไมWตWางกัน ผูVโดยสารท่ีมีระยะเวลาท่ีรอใชVบริการตWางกัน มีความพึง
พอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดVวWา ระยะเวลาท่ี
รอกWอนไดVขึ้นรถโดยสารมีผลทําใหVความพึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหCวัตถุประสงคCการเดินทาง ( การเดินทางไปทํางานและการเดินทางไปซื้อ
สินคVา ) โดยในการเดินทางไปซื้อสินคVาน้ัน ผูVโดยสารจะใหVความสําคัญกับระบบชําระคWาโดยสาร
อัตโนมัติมากกวWาระบบบริการขVอมูลการเดินทาง ในขณะท่ีในการเดินทางไปทํางานผูVโดยสารจะใหV
ความสําคัญกับระบบบริการขVอมูลการเดินทางมากกวWา ผูVโดยสารท่ีมีชWวงเวลาท่ีใชVบริการตWางกัน มี
ความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทางตWางกันสอดคลVองกับผลศึกษาน้ีของ บุญรักษC 
กุณาศล ( 2549 ) ทําการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการใหVและใชVบริการรถตูVโดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใหVไดVขVอมูลท่ีเปYนประโยชนCในการปรับปรุงการบริการรถตูVโดยสาร
และระบบขนสWงสาธารณะตWอไป ผลการศึกษาพบวWา ผูV ใชVรถตูVและรถโดยสารปรับอากาศใหV
ความสําคัญกับระยะเวลาในการเดินทางมากท่ีสุด ระยะเวลาท่ีรอกWอนไดVขึ้นรถโดยสารมีผลทําใหVความ
พึงพอใจของผูVโดยสารแตกตWางกัน โดยพบวWาผูVใชVบริการนVอยคร้ังจะมีความพึงพอใจตWอบริการของรถตูV
โดยสารประจําทางสูงกวWาผูVท่ีใชVบริการบWอยคร้ัง ท้ังน้ีผลการศึกษาสอดคลVองกับชนิดา วันวงษC ( 2550 
) ท่ีไดVศึกษาความพึงพอใจของผูVโดยสารการบินไทยตWอการใหVบริการแผนกสอบถามและรับรองท่ีน่ัง : 
ศึกษาเฉพาะทWาอากาศยานกรุงเทพ อาคารผูVโดยสารภายในประเทศ พบวWาความถ่ีในการมาใชVบริการ
มีผลทําใหVมีระดับความพึงพอใจตWอการใหVบริการแตกตWางกัน โดยพบวWาผูVใชVเวลาท่ีนVอยกวWาจะมีความ
พึงพอใจตWอบริการของรถตูVโดยสารประจําทางกวWาผูV ท่ีใชVเวลารอนานกวWา ท้ังน้ีมีผลการศึกษาท่ี
เก่ียวขVองกับการใชVระยะเวลาในการรอใชVบริการรถโดยสารประจําทาง ไดVแกW ผลการศึกษาของ 
วัชรินทรC วิทยกุล ( 2550 ) ท่ีไดVทําการศึกษาและตรวจสอบความนWาเช่ือถือของบริการรถโดยสาร
ประจําทาง พบวWา ความนWาเช่ือถือของเวลาท้ังหมดท่ีใชVในการเดินทางอยูWในระดับตํ่า และไมWมีรูปแบบ
ท่ีแนWนอนท่ีสามารถตรวจวัดดVวย เวลาท่ีใชVในการเดินทางในแตWละเท่ียวท่ีใหVบริการ เม่ือพิจารณาสาย
การเดินรถเดียวกันปรากฏวWาใชVเวลาไมWตรงกัน การท่ีเวลาดังกลWาวมีคWาไมWสมํ่าเสมอ โดยมากแลVวมี
สาเหตุมาจากแซงกันระหวWางรถคันท่ีถูกปลWอยตามหลังมากับรถคันท่ีถูกปลWอยออกมากWอน ความเร็ว
เฉลี่ยของรถโดยสารมีคWาตํ่ากวWา 15 กิโลเมตรตWอช่ัวโมงโดยท่ีคWาความเร็วในระดับดังกลWาว สามารถ
ตรวจพบไดVตลอดทุกชWวงเวลาของวัน ซึ่งนWาจะมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะท่ีผิดปกติ สาเหตุหลักท่ีทํา
ใหVความนWาเช่ือถือของการใหVบริการรถโดยสารประจําทางตํ่าน้ัน สาเหตุหน่ึงมาจากการขาดความรูVใน
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เร่ืองของการจัดระบบการเดินรถ ในขณะท่ีตารางเวลาของการปลWอยรถออกจากสถานี เวลาท่ีใชVใน
การเดินรถ และชWวงเวลาหยุดรอเพ่ือใหVบริการในเท่ียวถัดไปน้ันเปYนสิ่งท่ีมิไดVถูกกําหนด ไวVอยWาง
แนWนอนใหVเปYนหลักเกณฑCสําหรับปฏิบัติ 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. ปpจจัยเก่ียวกับการเดินทางของผูVใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง จากผลการศึกษาปpจจัย
เก่ียวกับการเดินทางของผูVใชVบริการรถตูVประจําทางดVานความถ่ีในการใชVบริการ พบวWา ผูVใชVบริการรถตูV
โดยสารประจําทางสWวนใหญWมักจะใชVบริการเพียงนาน ๆ คร้ัง แสดงใหVเห็นถึงพฤติกรรมของผูVโดยสาร 
สWวนในดVานชWวงเวลาเรWงดWวนตอนเชVา ซึ่งอาจเปYนเพราะในชWวงเวลาด่ังกลWาวจะมีปริมาณผูVโดยสาร
จํานวนมากท่ีตVองแกWงแยWงกันใชVบริการรถโดยสารสาธารณะเพ่ือใหVถึงจุดหมายใหVเร็วท่ีสุด 
 2. ความพึงพอใจของผูVโดยสารท่ีมีตWอการใชVบริการรถตูVโดยสารประจําทาง ผลการศึกษา
พบวWา ผูVโดยสารมีความพึงพอใจตWอการใชVบริการรถตูVในระดับปานกลางคWอนไปทางมากในเกือบทุก ๆ 
ดVาน ไดVแกW อัตราคWาโดยสาร ดVานผูVใหVบริการรถโดยสาร ดVานความปลอดภัยในการใชVบริการ ดVาน
ความสะดวกสบายในขณะใชVบริการ และดVานความเช่ือถือไดVของการใหVบริการ ดังน้ัน องคCกรหรือ
หนWวยงานท่ีควบคุมดูแลควรสรVางมาตรฐานของการบริการในดVานตWาง ๆ อาทิ เชWน ดVานอัตรา
คWาบริการ ดVานผูVบริการบนรถโดยสาร ดVานความสะดวกสบาย เปYนตVน 
 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1.ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหVบริการรถตูVโดยสารปรับอากาศ โดยใชVเคร่ืองมือประเมิน
คุณภาพ “ SERVQUAL ” เพ่ือเปYนการประเมินคุณภาพการใหVบริการของรถตูVโดยสารใหVเห็นเดWนชัด
ข้ึน 
 2.ควรมีการศึกษาโครงขWายระบบรถตูVโดยสาร เสVนทางรถตูVโดยสารท่ีสอดคลVองกับระบบ
ขนสWงมวลชนอ่ืน รวมถึงศึกษาการขยายเสVนทางรถตูVท่ีเปYนทางลัด รวมถึงการวิเคราะหCผลกระทบท่ีมี
ตWอรถโดยสารประจําทาง 
 3.ควรมีการศึกษาการสรVางสถานีของรถตูVโดยสาร โดยอาจบWางเปYนสถานท่ีจอดรถท่ีพรVอมจะ
ออกเดินทาง และอูWสําหรับพักรถตูVโดยสาร รวมถึงท่ีพักของผูVโดยสารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
น่ังรอรถตูVโดยสาร สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหVบริการ เชWน ท่ีจําหนWายต๋ัว ท่ีน่ังพักขณะรอ การใหV
ประชาสัมพันธCการเดินรถ รVานคVา เคร่ืองปรับอากาศท่ีทําใหVผูVโดยสารรูVสึกสบายขณะรอ 
 

เอกสารอ*างอิง 
กุลธร ธนาพงศCธร. ( 2550 ). ประโยชน�และบริการในเอกสารการสอนวิชาการบริหารงานบุคคล. 

โรงพิมพCมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชนิดา วันวงษC. (2550). ความพึงพอใจของผู*โดยสารการบินไทยต�อการให*บริการของแผนก

สอบถามและรับรองท่ีนั่ง: ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาท�าอากาศยานกรุงเทพ อาคารผู*โดยสาร



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

303 
 

ภายในประเทศ. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตรC สาขาจิตวิทยา 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาเกษตรศาสตรC. 

ชรัด พิริยะวัฒนC. (2550). ความพึงพอใจของผู*เดินทางด*วยรถโดยสารประจําทางและการยอมรับ
ของผู*เดินทางต�อระบบขนส�งสาธารณะแบบก*าวหน*าในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธC
ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตรC สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย. 

บุญรักษC กุณาศล. (2549). สาเหตุและแรงจูงใจในการให*และใช*บริการรถตู*โดยสารในเขต กทม. 
และปริมณฑล. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลVา
ธนบุรี. 

ประเจิด สินทรัพยC. (2548). ทฤษฎีว�าด*วยพฤติกรรมผู*บริโภค. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรC. 

มานพ  ชุW ม อุW น . (2546 ). การบ ริห ารการตลาด  (พิ มพC ค ร้ั ง ท่ี  3  ). เชี ย งให มW : โรงพิ มพC 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมW. 

รัชนี นันทวัฒนาศิริ. (2550). ระบบรถโดยสารประจําทางในเขตเมืองพิษณุโลก. วิทยานิพนธC
ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตรCมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย. 

วัชรินทรC วิทยกุล. (2550). การศึกษาและตรวจสอบความน�าเช่ือถือของการบริการรถโดยสาร
ประจําทาง. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC. 

ศรุดา ทูรยCสวัสด์ิ. (2549). การศึกษาความพึงพอใจของผู*โดยสารต�อการให*บริการของรถไฟฟ�าบีที
เอส. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรCนเอเชีย. 

สุนิภา งามสันติกุล. (2549). ความคิดเห็นของประชาชนต�อระบบรถไฟฟ�าขนส�งมวลชน: ศึกษา
เฉพาะกรณีโครงการรถไฟฟ�ามหานคร. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรC 
สาขาวิทยาศาสตรCสิ่งแวดลVอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรC. 

สมบูรณC ไตรทิพธํารงโชค. (2549). คุณภาพในการให*บริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธCปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรC. 



304 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

กลยุทธ�ของธุรกิจบริการศูนย�ดูแลและฟ��นฟูผู*สูงอายุของสถานประกอบการรัฐ
และสถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง 

Strategies of service businesses, elderly care andrehabilitation 
centers of establishments of state and enterprises in  

the central region. 
 

โยธิน ทองชาวนา 

Yothin Thongchawna 
สาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

Faculty of Business Administration, Bangkok Thonburi University 

E-Mail:ysteven_8543@yahoo.com 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษามาตรฐานการบริการของธุรกิจสถานดูแลผูVสูงอายุ สถานประกอบการ
รัฐและสถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง เพ่ือศึกษากลยุทธCของธุรกิจบริการศูนยCดูแลและฟ��นฟู
ผูVสูงอายุของสถานประกอบการของรัฐและสถานประกอบการเอกชนในภาคกลางการวิจัยคร้ังน้ีเปYน
งานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปYนการเก็บขVอมูลโดยใชV
แบบสอบถามและบทสัมภาษณCธุรกิจสถานดูแลผูVสูงอายุท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05ผลการวิจัยพบวWาปpจจัย
สWวนผสมทางการตลาดในปpจจัยดVานผลิตภัณฑC(Product/Customer Value)มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมา ปpจจัยทางดVานภาพลักษณCและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) 
ปpจจัยทางดVานชWองทางการจัดจําหนWาย/ทําเลท่ีต้ัง (Place/Convenience) ปpจจัยดVานบุคลากร 
(People) ปpจจัยทางดVานราคา (Price/Cost) ปpจจัยทางดVานกระบวนการ (Process)และปpจจัย
ทางดVานการสWงเสริมการตลาด(Promotion/Communication)ตามลําดับผลการเปรียบเทียบปpจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลตWอการดูแลผูVสูงอายุแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ผลิตภัณฑC
มีความแตกตWางอยWางมีนัยสําคัญตามสถานะอายุและระดับการศึกษา 
 
คําสําคัญ: กลยุทธC, ธุรกิจบริการ, ศูนยCดูแลและฟ��นฟูผูVสูงอายุ 

 
Abstract 

The research study strategies of service businesses, elderly care andrehabilitation centers 
of establishments of state and enterprises in the central region. This research is a qualitative and 
quantitative research. Survey research is a survey data collection using questionnaires and 
interviews with the elderly care business at a significant level of 0.05.From the results of the 
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study Comparison between all 7 marketing factors found thatProduct/Customer Value is the 
most important factor, the lower important factors are Physical Evidence and Presentation, 
Place/Convenience, People,Price/Cost, Process, Promotion/Communication. The results of 
comparing factor of marketing that affect to elderly carethe are different 0.05 in statistic. There 
are significantly different in Product based on status, age, and education level. 
 
Keywords: Strategies, Business, Elderly care 

 

บทนํา 
ประชากรโลกในอีก 30 ปZขVางหนVามีการคาดการณCตามรายงานของสหประชาชาติวWาเพ่ิมข้ึน 

2 พันลVานคนโดยในปpจจุบัน 7.7 พันลVานคนเปYน 9.7 พันลVานคนในปZ 2050 (United Nations. 
2019) ประชากรของโลกมีอายุเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากอายุขัยท่ีเพ่ิมข้ึนและระดับความอุดมสมบูรณCท่ีลดลง
และจํานวนประเทศท่ีประสบปpญหาประชากรลดลง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขนาดองคCประกอบ
และการกระจายตัวของประชากรโลกมีผลสําคัญในการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาอยWางย่ังยืน (SDGs) 
เป�าหมายท่ีตกลงรWวมกันท่ัวโลกในการพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจและความเปYนอยูWทางสังคมใน
ขณะเดียวกันก็ปกป�องสิ่งแวดลVอม (United Nations. 2019) องคCการสหประชาชาติไดVประเมิน
สถานการณCวWาปZ พ.ศ.2544 – 2643 (ค.ศ.2001 – 2100) จะเปYนศตวรรษแหWงผูVสูงอายุ หมายถึง การ
มีประชากรอายุ 60 ปZ ข้ึนไปมากกวWารVอยละ 10 ของประชากรรวมท้ังโลกและมีแนวโนVมวWาประชากร
ผูVสูงอายุเหลWาน้ีจะมีฐานะยากจน ความตVองการสินคVาและการบริการสําหรับผูVสูงอายุจะมากข้ึน โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแลVว เชWน ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ�นและ
ประเทศเกาหลีใตV เปYนตVน (แผนพัฒนาสุขภาพแหWงชาติ ฉบับท่ี 12หนVา  16) ซึ่งประเทศท่ีพัฒนาจะมี
การวางแผนมีระยะเวลาเตรียมตัวสําหรับการเปYนสังคมสูงวัยคWอนขVางนานเม่ือเทียบกับประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา สําหรับประเทศไทยมีระยะเวลาท่ีเขVาสูWสังคมสูงวัยท่ี คWอนขVางเร็วประมาณ 16 ปZ ซึ่งจะสWงผล
ตWอการออม การลงทุนและการคลังของประเทศ แนวโนVมการเปลี่ยนแปลงและการประจายตัวของ
ประชากรโลก พบวWาสWวนใหญWมากกวWารVอยละ 50 จะอาศัยอยูWในเขตเมือง ซึ่งมีสัดสWวนการบริโภค
มากกวWารVอยละ 80 ของประชากรท้ังหมด การบริโภคสินคVาและบริการสุขภาพจะเพ่ิมมากข้ึน การ
พัฒนาบริการทางการแพทยCและการดูแลผูVสูงอายุเพ่ือรองรับความตVองการของกลุWมผูVสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 
(แผนพัฒนาสุขภาพแหWงชาติ ฉบับท่ี 12หนVา 16) 

ประชากรวัยเด็กมีแนวโนVมลดนVอยลง ขณะท่ีจํานวนประชากรสูงอายุมีแนวโนVมท่ีจะสูงข้ึน
แสดงวWาโครงสรVางประชากรไดV เปลี่ยนแปลงเขVาไปสูWสังคมสูงอายุ (Aging society) องคCการ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดVใหVนิยามผูVสูงอายุหมายถึง ประชากร ท้ังเพศชายและหญิง
ท่ีมีอายุมากกวWา 60 ปZ ข้ึนไป และไดVแบWงระดับการเขVาสูWสังคมผูVสูงอายุเปYน 3ระดับ ไดVแกW 1. ระดับ
การกVาวเขVาสูWสังคมผูVสูงอายุ(Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากร อายุ 60 ปZ ข้ึน
ไป มากกวWารVอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแตW 65 ปZมากกวWา รVอยละ 7 
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ของประชากรท้ังประเทศ แสดงวWาประเทศน้ันกําลังเขVาสูWสังคมผูVสูงอายุ 2. ระดับสังคมผูVสูงอายุโดย
สมบูรณC(Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากร อายุ 60 ปZ ข้ึนไป มากกวWารVอยละ 
20 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแตW 65 ปZ มากกวWา รVอยละ14 ของประชากรท้ัง
ประเทศ แสดงวWาประเทศน้ันเขVาสูWสังคมผูVสูงอายุโดยสมบูรณC 3.ระดับสังคมผูVสูงอายุอยWางเต็มท่ี 
(Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากร อายุ 65 ปZ ข้ึนไป มากกวWารVอยละ 
20 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงวWาประเทศน้ันเขVาสูWสังคมผูVสูงอายุ อยWางเต็มท่ี ตามเกณฑCดังกลWาว
จะเห็นไดVวWาสิงคโปรCเปYนประเทศท่ีเขVาสูWระดับสังคมผูVสูงอายุอยWางเต็มท่ีเร็วกวWา ประเทศอ่ืนๆ ตามมา
ดVวยไทย บูรไน และเวียดนาม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซึ่งหมายความวWาในอนาคต ประเทศเหลWาน้ี
ประชากรทุกๆ 10 คน จะมีผูVสูงอายุมากถึง 2 คน 

 

 
 
ประชากรสูงอายุของประเทศไทยท่ีมีอายุ 60 ปZข้ึนไปในปpจจุบัน มีมากกวWารVอยละ 10 ของ

ประชากรท้ังหมดของประเทศ และคาดการณCวWาในปZ พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเปYนสังคมผูVสูงวัย
อยWางสมบูรณC โดยมีสัดสWวนประชากรอายุ 60 ปZ ข้ึนไป รVอยละ 10-20 ของประชากรท้ังหมด และในปZ 
พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะกลายเปYนสังคมผูVสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) ซึ่งหมายถึง
การมีสัดสWวนประชากรอายุ 60 ปZ ข้ึนไปมากกวWารVอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด จากสภาวการณC
ของการเขVาสูWสังคมสูงวัยตามท่ีไดVกลWาวมาแลVวขVางตVน ในประเทศไทยมีผูVสูงอายุมีแนวโนVมวWาจะเปYน
กลุWมคนท่ีมีศักยภาพท่ีจะดารงชีวิตในยามบ้ันปลายไดVอยWางมีสุขภาวะและมีความเปYนอยูWท่ีดี โดยไมW
ตVองพ่ึงพาหรือเปYนภาระของลูกหลานในระยะยาว เปYนกลุWมผูVสูงอายุทรงพลัง (Active Aging) ท่ียังคง
สามารถสรVางผลผลิตท่ีมีคุณคWาตWอสังคมไทยไดVในระยะยาว แนวโนVมของคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ผูVสูงอายุดังกลWาว ไดVกWอใหVเกิดการประกอบกิจการท่ีเก่ียวขVองกับการดูแลสุขภาพผูVสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน
จากขVอมูลงานวิจัยมูลนิธิสภาบันและพัฒนาผูVสูงอายุไทยพบวWา จํานวนธุรกิจบริการผูVสูงอายุระยะยาว
และสถานพยาบาลประมาณ 400 แหWง ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนสูงสุดคิดเปYนรVอย 49.28 ของ
ท้ังหมด ท้ังน้ี จํานวนธุรกิจบริการผูVสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน โดยผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ มีภาวะพ่ึงพา
มากกวWา ผูVสูงอายุท่ีอาศัยอยูWตามภูมิภาคและสภาพแวดลVอมทางสังคมท่ีญาติจําเปYนตVองทํางานนอก



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

307 
 

บVานและไมWมีเวลาดูแล จึงนิยมใชVบริการธุรกิจบริการสุขภาพผูVสูงอายุท่ีสามารถเขVาถึงบริการไดV
โดยสะดวก การประกอบธุรกิจบริการสุขภาพผูVสูงอายุดังกลWาว แมVจะมีแนวโนVมการขยายตัวท่ีเห็นไดV
อยWางชัดเจน ภายในปZ 2553 (ค.ศ.2010) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเปYนการรวมกลุWมทาง
เศรษฐกิจภายในอาเซียน จะผลักดันและใหVความสาคัญกับธุรกิจการบริการทางดVานสุขภาพ โดยมีการ
เคลื่อนยVายสินคVา บริการ การลงทุน แรงงานีมืออยWางเสรี โอกาสในการขยายตลาดของผูVประกอบการ
ไทยกับตWางประเทศสมาชิกอาเซียน/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตจะเพ่ิมมากข้ึนอยWางไรก็
ตาม ธุรกิจบริการน้ีมีจุดอWอนประการหน่ึงของการพัฒนาธุรกิจ คือ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูVและ
ทักษะการจัดการ บริการสาหรับผูVสูงอายุ ไดVแกW แพทยC พยาบาล ผูVชWวยการพยาบาล ผูVดูแล ผูVสูงอายุ 
รวมท้ังนักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ และนักกิจกรรมบาบัด ดVานการบริหารจัดการ ขาดแนวทาง
ท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ จึงควรกําหนดใหVเปYนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังการใหVบริการในปpจจุบัน
ยังไมWมีการกําหนดมาตรฐานท่ีชัดเจน เน่ืองจากไมWมีการกํากับดูแลและไมWมีขVอกําหนดดVานมาตรฐาน
โดยเฉพาะ(คูWมือพัฒนาธุรกิจบริการผูVสูงอายุสูWเกณฑCมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการคVา กระทรวงพาณิชยCพ.ศ.2561 หนVา 1) ดังน้ัน ในฐานะผูVประกอบการจึงจําเปYนตVอง
มีการเตรียมตัวใหVพรVอมรับกับสภาพการณCแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงและการแขWงขันท่ีเขVมขVนมากข้ึน 
ดVวยเหตุผลดังกลWาวผูVวิจัยจึงมีความสนใจในกลยุทธCของธุรกิจบริการศูนยCดูแลและฟ��นฟูผูVสูงอายุของ
สถานประกอบการของสถานประกอบรัฐและสถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง อันเปYนประโยชนC
ตWอผูVประกอบการสถานดูแลผูVสูงอายุ เพ่ือเปYนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและกําหนดกลยุทธCท่ี
เหมาะสม รวมไปถึงการนําผลการศึกษาไปใชVในการตัดสินใจสําหรับผูVประกอบการรายใหมWท่ีสนใจ
ธุรกิจดูแลผูVสูงอายุและฟ��นฟู ท้ังโอกาสและความทVาทายตWอธุรกิจบริการผูVสูงอายุของประเทศไทยเปYน
อยWางมาก 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามาตรฐานการบริการของธุรกิจสถานดูแลผูVสูงอายุ สถานประกอบการรัฐและ
สถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง  

2. เพ่ือศึกษากลยุทธCของธุรกิจบริการศูนยCดูแลและฟ��นฟูผูVสูงอายุของสถานประกอบการของ
รัฐและสถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ชยุตรัชตะวรรณ(2559: บทคัดยWอ)ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจเลือกใชVสถานบริการ
สถานบริบาลดูแลผูVสูงอายุเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยปรากฏวWาผูVตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 400 คนสWวนใหญWเปYนเพศหญิง 274 คนคิดเปYนรVอยละ 68.5 อยูWในชWวงอายุ 60 –65 ปZจํานวน 
322 คนคิดเปYนรVอยละ 80.5อาชีพขVาราชการเกษียณจํานวน 149 คนคิดเปYนรVอยละ 37.2 มีรายไดV 
30,001 – 40,000 บาทจํานวน 174คนคิดเปYนรVอยละ 43.5 มีสถานภาพสมรสจํานวน 276 คนคิด
เปYนรVอยละ 69 อาศัยอยูWกับคูWสมรสและบุตรจํานวน 216 คิดเปYนรVอยละ 54 จากปpจจัยลักษณะผูVซื้อ
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พบวWาผูVประเมินสWวนใหญWมีความเห็นวWาอันดับแรกคือตัวทWานเองจํานวน 193 คนคิดเปYนรVอยละ 48.3 
ดVานบุคคลตVองการท่ีพักท่ีมีคนดูแลจํานวน 162 คนคิดเปYนรVอยละ 40.5 ปpจจัยดVานจิตวิทยาอันดับ
แรกทWานจะเดินทางไปดูสถานท่ีตWางๆแลVวเลือกท่ีทWานชอบจํานวน 323 คนคิดเปYนรVอยละ 80.8 จาก
ปpจจัยดVานสWวนประสมทางการตลาดพบวWาโดยดVานกระบวนการเปYนอันดับแรกรองลงมาคือปpจจัยดVาน
บุคคลปpจจัยดVานผลิตภัณฑCเปYนอันดับ 3 ปpจจัยดVานราคาเปYนอันดับ 4 ดVานปpจจัยทําเลเปYนอันดับ 5 
ดVานลักษณะทางกายภาพเปYนอันดับ 6 และปpจจัยดVานสWงเสริมการตลาดเปYนอันดับสุดทVาย 

ฐิตารียCนะวาระและนิตนาฐานิตธนกร (2554) ศึกษาปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตWอการตัดสินใจเลือกใชVสถานบริการดูแลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษา
ปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVสถานบริการดูแลผูVสูงอายุพบวWาปpจจัย
สWวนประสมทางการตลาดท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVสถานบริการดูแลผูVสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดVแกWดVานผลิตภัณฑCดVานราคาดVานสถานท่ี
ดVานบุคลากรและดVานลักษณะทางกายภาพซึ่งปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจ
เลือกใชVสถานบริการดูแลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดVแกWดVานลักษณะทางกายภาพ
รองลงมาคือราคาสถานท่ีบุคลากรและผลิตภัณฑCตามลําดับสWวนปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีไมW
สWงผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVสถานบริการดูแลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครไดVแกWการสWงเสริม
การตลาดและกระบวนการใหVบริการของสถานดูแลผูVสูงอายุนาฏธิชาจVอยปาน(2558: บทคัดยWอ) 
ศึกษาเร่ืองโครงการจัดต้ังธุรกิจคอนโดมิเนียมสําหรับผูVสูงวัยโดยการเก็บขVอมูลช้ันปฐมภูมิเปYน
การศึกษาเชิงปริมาณและการเก็บขVอมูลช้ันทุติยภูมิเปYนการศึกษาเชิงคุณภาพมีจุดประสงคCเพ่ือศึกษา
ปpจจัยทางประชากรศาสตรCเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชVบ ริการบVานพักคนชราในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตWอพฤติกรรมการเลือกใชVบริการ
บVานพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาใชVวิธีการเก็บขVอมูลโดยการสุWมกลุWมประชากรการเก็บ
ขVอมูลเชิงปริมาณโดยจะใชVแบบสอบถามเก็บขVอมูลจากกลุWมเป�าหมายจานวนท้ังสิ้น 400 คนพบวWาเพศ
ชายโดยอยูWในชWวงอายุ31 ถึง 40 ปZมีสถานภาพหยWารVางและผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWมีระดับ
การศึกษาอยูWในชWวงระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานเอกชนและสWวนใหญWมีรายไดVระหวWาง 25,001 ถึง 
35,000 บาทตWอเดือนนอกจากน้ีแลVวกลุWมตัวอยWางมีผูVสูงอายุในความดูแลในชWวงอายุ 80 ถึง 89 ปZและ
จากการสอบถามเร่ืองงานอดิเรก/สิ่งท่ีสนใจ/ความสามารถพิเศษอาทิสวดมนตCไดVรับความสนใจใน
ระดับมากท่ีสุดและงานอดิเรก/สิ่งท่ีสนใจ/ความสามารถพิเศษอ่ืนๆท่ีรวบรวมมาไดVรับระดับความ
สนใจมากโดยสWวนมากมีการใชVอุปกรณCแวWนตาไดVรับความสนใจระดับมากท่ีสุดและอุปกรณCอ่ืนๆไดVรับ
ระดับความสนใจมากและจากการสอบเร่ืองประวัติสุขภาพ/อาการเจ็บป�วยของผูVสูงอายุอาทิเวียน
ศีรษะนอนไมWหลับเปYนลมเปYนสามอันดับท่ีพบมากท่ีสุดตามลําดับดVานปpจจัยสWวนประสมทางการตลาด
ดVานผลิตภัณฑCไดVรับระดับความสนใจในระดับมากมีคWาเฉลี่ย 4.08 ดVานราคาไดVรับระดับความสนใจใน
ระดับมากมีคWาเฉลี่ย4.15 ดVานสถานท่ีไดVรับระดับความสนใจในระดับมากท่ีสุดมีคWาเฉลี่ย 4.41 ดVาน
การสWงเสริมการตลาดไดVรับความสนใจในระดับมากท่ีสุดมีคWาเฉลี่ย 4.39 ดVานลักษณะกายภาพไดVรับ
ความสนใจในระดับมากมีคWาเฉลี่ย 4.07 ดVานบุคลากรไดVรับความสนใจในระดับมากท่ีสุดมีคWาเฉลี่ย 4.3 
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และดVานกระบวนการไดVรับความสนใจในระดับมากท่ีสุดมีคWาเฉลี่ย 4.24 ดVานพฤติกรรมการเลือกใชV
บริการคอนโดมิเนียมสําหรับผูVสูงในเขตกรุงเทพมหานครกลุWมตัวอยWางสWวนใหญWมีความคิดเห็นเลือกใชV
บริการหVองพักมีราคาถูกและกลุWมตัวอยWางมีการเลือกรับขVอมูลในการท่ีตัดสินใจเลือกคอนโดมิเนียม
สําหรับผูVสูงอายุการบอกเลWาปากตWอปาก 

พฤฒินันทCเหลืองไพบูลยC (2555: บทคัดยWอ) ไดVศึกษาเปรียบเทียบระบบการใหVบริการของ
สถานดูแลผูVสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทยและประเทศสิงคโปรCผลการวิจัยพบวWาระบบการ
ใหVบริการของสถานดูแลผูVสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทยและประเทศสิงคโปรCในดVานการ
ดําเนินงานน้ันมีความสอดคลVองกันในเร่ืองลักษณะของการดําเนินกิจการและแรงจูงใจในการดําเนิน
กิจการดูแลผูVสูงอายุเพ่ือตอบสนองตWอสภาพปpญหาของสังคมในปpจจุบันท่ีมีจํานวนผูVสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน
และกWอใหVเกิดปpญหาตWอผูVสูงอายุท่ีไมWมีคนดูแลและไมWสอดคลVองกันในเร่ืองการขอจัดต้ังและดําเนิน
กิจการระยะเวลาท่ีเป�ดดําเนินการและการดําเนินธุรกิจในอนาคตในดVานการบริหารงานน้ันมีความ
สอดคลVองกันในเร่ืองนโยบายหรือแนวทางการใหVบริการดูแลผูVสูงอายุซึ่งเนVนใหVการดูแลผูVสูงอายุแบบ
องคCรวมครอบคลุมทุกดVานและไมWสอดคลVองกันในเร่ืองของคุณลักษณะของผูVบริหารกิจการอันสWงผลใหV
เกิดความแตกตWางเก่ียวกับมุมมองในการทํางานและในดVานคุณภาพการใหVบริการน้ันมีความสอดคลVอง
กันในเร่ืองของการกําหนดเกณฑCมาตรฐานในการใหVบริการของสถานบริการและความพึงพอใจในการ
มาใชVบริการของผูVสูงอายุและไมWสอดคลVองกันในเร่ืองของคุณภาพการบริการของสถานดูแลผูVสูงอายุ 

วุฒิพงษCมณีสุขเกษม (2561: บทคัดยWอ)ปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดบริการท่ี มี
ความสัมพันธCกับการตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร.การวิจัยคร้ังน้ีมี
ความมุWงหมายเพ่ือศึกษาปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธCกับการตัดสินใจใชV
บริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูVเลือกใชVบริการ
ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเปYนผูVสูงอายุจานวน 400 คนผลการวิจัยพบวWาผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญW
เปYนเพศหญิงอายุ 20 - 29 ปZระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายไดVเฉลี่ยตWอ
เดือนนVอยกวWา 35,000 บาทและมีสถานภาพโสด/ หมVาย /หยWารVาง/ แยกกันอยูWและใหVระดับ
ความสําคัญเก่ียวกับสWวนประสมการตลาดบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุโดยรวมอยูWในระดับมากท่ีสุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวWาผูVเลือกใชVบริการท่ีมีอายุแตกตWางกันมีการตัดสินใจใชVบริการสถาน
บริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการสถานท่ีท่ีใหVการดูแลพักฟ��นผูVสูงอายุแตกตWาง
กันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูVเลือกใชVบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตWางกันมีการ
ตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการแพทยCผูVทําการรักษา
เฉพาะดVานดูแลผูVสูงอายุโดยเฉพาะแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูVเลือกใชVบริการ
ท่ีมีอาชีพแตกตWางกันมีการตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครดVานเม่ือ
ตVองการบริการพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมงสําหรับผูVสูงอายุดVานเม่ือตVองการแพทยCผูVทําการรักษาเฉพาะ
ดVานดูแลผูVสูงอายุโดยเฉพาะและดVานเม่ือตVองการสถานท่ีท่ีใหVการดูแลพักฟ��นผูVสูงอายุแตกตWางกันอยWาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธCกับการตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการ
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บริการพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมงสําหรับผูVสูงอายุดVานเม่ือตVองการแพทยCผูVทําการรักษาเฉพาะดVานดูแล
ผูVสูงอายุโดยเฉพาะและดVานเม่ือตVองการสถานท่ีท่ีใหVการดูแลพักฟ��นผูVสูงอายุอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันความสัมพันธCในระดับตํ่าและตํ่ามากตามลําดับ 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร� 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรC (ศิริวรรณ เสรีรัตนC, 2551) ไดV

กลWาวถึงการแบWงสWวนตลาดตามตัวแปรดVานประชากรศาสตรCนําลักษณะทางประชากรศาสตรCท่ี
คลVายคลึงกันมากําหนดตลาดเป�าหมายไดVแกWเพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาอาชีพและ
รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 

มาตรฐานของสถานดูแลผูVอายุ(กรมพัฒนาธุรกิจการคVา, 2561) 
มาตรฐานของสถานประกอบการดูแลผูVสูงอายุมีแนวทางในดVานสิ่งแวดลVอมและสถานท่ี ดVาน

ความปลอดภัย ดVานเคร่ืองมือ อุปกรณC สิ่งอํานวยความสะดวก ดVานสื่อสารกับผูVสูงอายุและญาติ ดVาน
กิจกรรมสันทนาการ ดVานการบริหารจัดการดVานบุคลากร 

แนวความคิดทางการตลาด (Marketingconcept) แนวความคิดเก่ียวกับส�วนประสม
ทางการตลาด 

ปpจจัยท่ีสําคัญท่ีจะบรรลุจุดมุWงหมายขององคCกร พิจารณาถึงความจําเปYนและความตVองการ
ของกลุWมเป�าหมายและสWงมอบความพึงพอใจใหVไดVอยWางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือกวWาคูWแขWง
ขัน (Kotler, Philip,2009) สWวนประสมทางการตลาด (Marketing mix strategy determination)
แนวคิดสWวนประสมทางการตลาดของ  (Kotler, Philip,2009) (ศิริวรรณ เสรีรัตนC, 2551)(ธนวรรณ
แสงสุวรรณและคณะ,2547) สWวนประสมทางการตลาดเปYนตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดV 
ซึ่งธุรกิจตVองใชVรWวมกันเพ่ือสนองความตVองการของตลาดเป�าหมาย เปYนเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสําคัญ
ในการสรVางความสําเร็จในตลาด โดยนําสWวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาปรับใชV
ประกอบดVวยทุกสิ่งท่ีมีอิทธิพลในการสรVางความตVองการ ซึ่งสWวนประสมทางการตลาดมีรายละเอียด
ดังน้ี ผลิตภัณฑC (Product/Customer Value)สิ่งท่ีเสนอขายเพ่ือสนองความตVองการความคาดหวัง
ของลูกคVาใหVพึงพอใจ และความสามารถในการซื้อของผูVบริโภค ผลิตภัณฑCท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน
หรือไมWมีตัวตนก็ไดV จึงประกอบดVวยสินคVา บริการ ความคิด องคCกรหรือบุคคล การบริการตVองมี
อรรถประโยชนC มีมูลคWาในสายตาของลูกคVาจึงทําใหVการบริการน้ันเปYนท่ีตVองการของลูกคVาไดV รวมท้ัง
ภาพพจนCของผลิตภัณฑCท่ีมีตWอลูกคVา การมุWงพยายามพัฒนาใหVมีสิ่งของซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตVองการของลูกคVาไดV  ความแตกตWางทางการแขWงขัน เปYนการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑCใหVแตกตWาง
จากคูWแขWงขันและสามารถสรVางความพึงพอใจของลูกคVาไดV สามารถสรVางความแตกตWางไดVหลายวิธี 
ราคา (Price /Cost) มูลคWาการบริการ ในรูปของตัวเงิน ผูVบริโภคจะเปรียบเทียบระหวWางมูลคWา
ผลิตภัณฑCกับราคาผลิตภัณฑCหรือบริการ หากคุณคWาผลิตภัณฑCในสายตาผูVบริโภคสูงกวWาราคา
ผลิตภัณฑCท่ีผูVประกอบการกําหนดน้ัน ผูVบริโภคจะตัดสินใจซื้อ เปYนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคVา



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

311 
 

ระหวWางผูVผลิตในแงWการเพ่ิมยอดขายและผลกําไร กับผูVบริโภคท่ีเปรียบเทียบคุณคWาของสินคVาในการ
รับ รูV  กั บ จํ าน วน เงิน ท่ี เสี ย ไป แ ล ะป ฏิ กิ ริ ย าขอ งลู ก คV าตW อ ร าค า ท่ี แ ตก ตW า ง กั น ส ถ าน ท่ี 
(Place/Convenience)สถานท่ีต้ัง ทําเลท่ีต้ัง ชWองทางการจัดจําหนWายสินคVาและการกระจายสินคVา 
(Channel and Distribution) ซึ่ งสWงผลใหVผูVบริโภคไดV เขVาถึงสินคVาหรือสถานท่ีไดV  การสWงเสริม
การตลาด (Promotion/Communication)เปYนการติดตWอสื่อสารนําเสนอ การรับรูVเพ่ือทําใหVผูVบริโภค
ท่ีคาดหวังตระหนักถึงสินคVา สรVางความสนใจ สรVางความตVองการและกระตุVนใหVเกิดกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปYนการสื่อสารขVอมูลจากผูVประกอบการในการใหVขVอมูลขWาวสาร เก่ียวกับขVอมูล
ผลิตภัณฑC เพ่ิมการรับรูV ขVอมูลผWานเว็ปไซตCสามารถคVนหาไดVงWายจากเว็บไซตCคVนหา (Search Engine) 
และสรVางทัศนคติที่ดีตWอสินคVาสWงผลใหVผูVบริโภคตัดสินใจซื้อสินคVาหรือบริการ การซื้อซ้ําตWอไป ในสWวนน้ี
มีเคร่ืองมือเก่ียวขVองเปYนสWวนประสมการสWงเสริมการตลาด(Promotion Mix)หรือการสื่อสารทาง
การตลาด (Marketing Communication)หรือการสื่อสารทางการตลาดผสมผสาน (Integrated 
MarketingCommunication)บุคลากร (People) /พนักงาน (Employees) บุคลากรภายในองคCกรท่ี
ใหVบริการและอํานวยความสะดวกตWางๆแกWลูกคVาเพ่ือใหVสามารถสรVางความพึงพอใจใหVกับลูกคVาไดV
แตกตWางเหนือคูWแขWงพนักงานตVองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองตWอลูกคVา มีความคิด
ริเร่ิมมีความสามารถในการแกVปpญหาและสามารถสรVางคWานิยมใหVกับบริษัทซึ่งตVองอาศัยการคัดเลือก 
(Selection) การอบรม(Training) การจูงใจ (Motivation) มีระบบการจูงใจและลงโทษตามเกณฑC
ของบริษัทดVวยความยุติธรรมโดยบุคลากรท่ีใหVบริการตVองมีการแตWงกาย การย้ิมแยVมแจWมใสอัธยาศัย
ไมตรีการบริการใหVความชWวยเหลือแกWลูกคVา กระบวนการ (Process)เปYนข้ันตอนตWางๆของการ
ใหVบริการต้ังแตWการเสนอผลิตภัณฑC/บริการจนจบสิ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑCดVวยวิธีการจัดการท่ีดี
และมีระยะเวลาในการใหVบริการท่ีเหมาะสม ภาพลักษณCและการนําเสนอ (Physical Evidence and 
Presentation)สWวนประกอบของลักษณะทางกายภาพภายในรVานผลิตภัณฑC/สถานประกอบการและ
รูปแบบการใหVบริการเพ่ือสรVางคุณคWาใหVกับลูกคVา(Customer – value Proposition) ไมWวWาจะเปYน
ดVานความสะอาด ความรวดเร็วหรือผลประโยชนCอ่ืนๆ ท่ีลูกคVาสามารถสัมผัสไดVดVวยการนําเสนอและ
ภาพลักษณCที่ดี 

แนวความคิดของพฤติกรรมผู*บริโภค 
แนวความคิดของพฤติกรรมผูVบริโภค Hawkins (2001, p. 7) ไดVกลWาววWาพฤติกรรมผูVบริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึงเร่ืองท่ี เก่ียวกับบุคคลแตWละคน กลุWมคนห รือองคCกร และ
กระบวนการท่ีใชVในการเลือกเฟ�น การสรVางความม่ันใจ การใชVและการกําจัดผลิตภัณฑCหรือบริการ 
ประสบการณCหรือแนวความคิด เพ่ือสนองความตVองการและความพึงพอใจของตน ตลอดจน
ผลกระทบของกระบวนการดังกลWาว ท่ีมีตWอผูVบริโภคและสังคม แนวความคิดของพฤติกรรมผูVบริโภค 
(Consumer Behavior) (Solomon, M.R. 2007: 7) หมายถึงการศึกษาของกระบวนการท่ีเก่ียวขVอง
เม่ือบุคคลหรือกลุWมเลือกซื้อ ผูV ใชV สินคVา (products) บริการ (services) ความคิด (ideas)หรือ
ประสบการณC(experiences)ท่ีจะตอบสนองความตVองการและความปรารถนา  รูปแบบพฤติกรรมผูV
ซื้อ (ผูVบริโภค) [Model of buyer (consumer) behavior] การศึกษาใหVเกิดความเขVาใจในรูปแบบ
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พฤติกรรมผูVบริโภค(Consumer behavior model) ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูV บ ริ โภ ค (Factors influencing consumer’s buying behavior)สิ่ ง ก ร ะ ตุV น ท า งก า รต ล าด 
(Marketing stimulus)สิ่งกระตุVนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปYนสิ่งกระตุVนความตVองการผูVบริโภค 
ลักษณะของผูVบริโภค(Consumer characteristics)ไดVรับอิทธิพลจากปpจจัยดVานวัฒนธรรม (Cultural) 
ปpจจัยดVานสังคม(Social)ปpจจัยจิตวิทยาของผูVบริโภค (Consumer Psychology)หรือปpจจัยภายในท่ีมี
ตWอพฤติกรรมผูVบ ริโภค(Psychological factors) กระบวนการทางจิตวิทยา ไดVแกW  การจูงใจ
(Motivation) การรับ รูV (Perception) การเรียน รูV (Learning)ปp จ จัยสW วนบุคคล(Personal) และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูVบริโภค (Buyer's decision process) (Kotler,Philip,2009: 208) การ
ตัดสินใจของผูVซื้อ (Buyer's decision process)ในการตัดสินใจซื้อสินคVาแตWละคร้ังผูVบริโภคจะผWาน
กระบวนการตัดสินใจของผูVซื้อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูVบริโภคประกอบดVวยการรับรูVปpญหา
(Problem recognition) การคVนหาขVอ มูล  (Information search) การประเมินผลทางเลื อก
(Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ(Purchase decision) และพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ (Post-purchase behavior) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ีไดVแกWสถานดูแลผูVสูงอายุ สถานประกอบการรัฐและสถาน
ประกอบการเอกชนในภาคกลาง  และบุคลากรผูVใหVบริการในสถานดูแลผูVสูงอายุ โดยเลือกศึกษา
เฉพาะสถานดูแลผูVสูงอายุท่ีใหVบริการในรูปแบบของสถานพักฟ��น สถานดูแล สถานบริบาล ศูนยCบําบัด
ฟ��นฟูสุขภาพ และอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดกิจกรรมใหVบริการทางสุขภาพสําหรับผูVสูงอายุแบบระยะสั้นและ
ระยะยาว ใหVบริการการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลาง โดยกลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษา ไดVแกWสถานดูแลผูVสูงอายุ สถานประกอบการรัฐและ
สถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง  และบุคลากรผูVใหVบริการในสถานดูแลผูVสูงอายุ โดยเลือกศึกษา
เฉพาะสถานดูแลผูVสูงอายุท่ีใหVบริการในรูปแบบของสถานพักฟ��น สถานดูแล สถานบริบาล ศูนยCบําบัด
ฟ��นฟูสุขภาพ และอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดกิจกรรมใหVบริการทางสุขภาพสําหรับผูVสูงอายุแบบระยะสั้นและ
ระยะยาว ใหVบริการการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลาง ขVอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจัยคร้ังน้ีเปYนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการ

มาตรฐานของสถานดูแลผูVอายุ 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคVา, 2561) 

สWวนประสมทางการตลาด 
(Kotler, Philip,2009) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตนC, 2551) 
(ธนวรรณแสงสุวรรณและคณะ ,2547) 

ลักษณะประชากรศาสตรC  
(ศิริวรรณ เสรีรัตนC, 2551) 
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วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปYนการเก็บขVอมูลโดยใชVแบบสอบถามและบทสัมภาษณC
ประชากรวิจัยโดยมุWงศึกษาถึงการรับรูVภาพลักษณCและความตVองการดVานกิจกรรมความรับผิดชอบตWอ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดลVอมขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ีครอบคลุมเฉพาะสถานดูแลผูVสูงอายุ สถาน
ประกอบการรัฐและสถานประกอบการเอกชนในภาคกลาง  และบุคลากรผูVใหVบริการในสถานดูแล
ผูVสูงอายุ โดยเลือกศึกษาเฉพาะสถานดูแลผูVสูงอายุท่ีใหVบริการในรูปแบบของสถานพักฟ��น สถานดูแล 
สถานบริบาล ศูนยCบําบัดฟ��นฟูสุขภาพ และอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดกิจกรรมใหVบริการทางสุขภาพสําหรับ
ผูVสูงอายุแบบระยะสั้นและระยะยาว ใหVบริการการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพักและสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางในระหวWางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562  เปYนระยะเวลา 2  เดือนซึ่งทางผูVวิจัยไดVกําหนดการสํารวจใชVขนาดตัวอยWาง(Sample Size) 
จํานวน 400 ชุด ผูV ศึกษาจึงใชV วิธีการสุWมตัวอยWางท่ีไมWอาศัยความนWาจะเปYน (Non-Probability 
Sampling) ใชVการสุWมแบบโควตา(Quota Sampling) การสุWมตัวอยWางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และการสุWมตัวอยWางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)ผูVวิจัยไดVเก็บรวบรวมขVอมูลดVวย
การสรVางแบบสอบถามข้ึนเพ่ือใชVในการวิจัยคร้ังน้ีไดVกําหนดคWาความเช่ือม่ันของกลุWมตัวอยWางใหVมีคWา
เทWากับรVอยละ 95 (ยอมใหVมีความคาดเคลื่อนของกลุWมตัวอยWางไดVรVอยละ 5)  

 
ผลการวิจัย 
 กลยุทธCของธุรกิจบริการศูนยCดูแลและฟ��นฟูผูVสูงอายุของสถานประกอบการของรัฐและสถาน
ประกอบการเอกชนในภาคกลางการวิจัยคร้ังน้ีเปYนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) เปYนการเก็บขVอมูลโดยใชVแบบสอบถามและบทสัมภาษณCธุรกิจสถานดูแล
ผูVสูงอายุท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบวWาสWวนใหญWเปYนเพศหญิง 286 คนคิดเปYนรVอยละ 71.5 
อยูWในชWวงอายุ 65 –72 ปZจํานวน 162 คนคิดเปYนรVอยละ 40.5อาชีพขVาราชการเกษียณจํานวน 129 
คนคิดเปYนรVอยละ 32.25 มีรายไดV 30,001 – 40,000 บาทจํานวน 145 คนคิดเปYนรVอยละ 36.25 มี
สถานภาพสมรสจํานวน 163 คนคิดเปYนรVอยละ 40.75สําหรับความเห็นมาตรฐานของสถาน
ประกอบการดูแลผูVสูงอายุในดVานสิ่งแวดลVอมและสถานท่ี ดVานความปลอดภัย ดVานเคร่ืองมือ อุปกรณC 
สิ่งอํานวยความสะดวก ดVานสื่อสารกับผูVสูงอายุและญาติ  ดVานกิจกรรมสันทนาการ ดVานการบริหาร
จัดการมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก ดVานบุคลากร มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับปานกลาง ในสWวนปpจจัยสWวนผสม
ทางการตลาดในปpจจัยดVานผลิตภัณฑC(Product/Customer Value)มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา ปpจจัยทางดVานภาพลักษณCและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation)
ปpจจัยทางดVานชWองทางการจัดจําหนWาย/ทําเลท่ีต้ัง(Place/Convenience)  ปpจจัยดVานบุคลากร 
(People) ปpจจัยทางดVานราคา (Price/Cost) และปpจจัยทางดVานกระบวนการ (Process) ปpจจัย
ทางดVานการสWงเสริมการตลาด(Promotion/Communication)ผลการเปรียบเทียบปpจจัยทางการ
ตลาดท่ีมีผลตWอการดูแลผูVสูงอายุแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ผลิตภัณฑCมีความ
แตกตWางอยWางมีนัยสําคัญตามสถานะอายุและระดับการศึกษา 
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อภิปรายผล 
 ความเห็นมาตรฐานของสถานประกอบการดูแลผูVสูงอายุในดVานสิ่งแวดลVอมและสถานท่ี ดVาน
ความปลอดภัย ดVานเคร่ืองมือ อุปกรณC สิ่งอํานวยความสะดวก ดVานสื่อสารกับผูVสูงอายุและญาติ  ดVาน
กิจกรรมสันทนาการ ดVานการบริหารจัดการมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก ดVานบุคลากร มีคWาเฉลี่ยอยูWใน
ระดับปานกลางสอดคลVองกับพฤฒินันทCเหลืองไพบูลยC (2555) ดVานคุณภาพการใหVบริการน้ันมีความ
สอดคลVองกันในเร่ืองของการกําหนดเกณฑCมาตรฐานในการใหVบริการของสถานบริการและความพึง
พอใจในการมาใชVบริการของผูVสูงอายุ ในสWวนปpจจัยสWวนผสมทางการตลาดในปpจจัยดVานผลิตภัณฑC
บริการ(Product/Customer Value) มีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมากท่ีสุด สอดคลVองกับชยุตรัชตะวรรณ
(2559)ปpจจัยลักษณะผูVซื้อผูVประเมินสWวนใหญWมีความเห็นวWาพิจารณาดVวยตัวของทWานเองรองลงมา 
ปpจจัยทางดVานภาพลักษณCและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation)สอดคลVองกับฐิ
ตารียCนะวาระและนิตนาฐานิตธนกร (2554)ปpจจัยทางดVานชWองทางการจัดจําหนWาย/ทําเลท่ีต้ัง
(Place/Convenience) สอดคลVองกับชยุตรัชตะวรรณ(2559)ทWานจะเดินทางไปดูสถานท่ีตWางๆ แลVว
เลือกท่ีทWานชอบปpจจัยดVานบุคลากร (People) สอดคลVองกับวุฒิพงษCมณีสุขเกษม (2561)ปpจจัยสWวน
ประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธCกับการตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการบริการพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมงสําหรับผูVสูงอายุดVานเม่ือตVองการ
แพทยCผูVทําการรักษาเฉพาะดVานดูแลผูVสูงอายุโดยเฉพาะสอดคลVองกับฐิตารียCนะวาระและนิตนาฐานิ
ตธนกร (2554)และสอดคลVองกับชยุตรัชตะวรรณ(2559)ดVานบุคคลตVองการท่ีพักท่ีมีคนดูแลปpจจัย
ทางดVานราคา (Price/Cost) สอดคลVองกับนาฏธิชาจVอยปาน (2558) มีความคิดเห็นเลือกใชVบริการ
หVองพักมีราคาถูกปpจจัยทางดVานกระบวนการ (Process) สอดคลVองกับพฤฒินันทCเหลืองไพบูลยC 
(2555) มีความคิดเห็นดVานการบริหารงานน้ันมีความสอดคลVองกันในเร่ืองนโยบายหรือแนวทางการ
ใหVบริการดูแลผูVสูงอายุซึ่งเนVนใหVการดูแลผูVสูงอายุแบบองคCรวมครอบคลุมทุกดVานและปpจจัยทางดVาน
การสWงเสริมการตลาด(Promotion/Communication)สอดคลVองกับฐิตารียCนะวาระและนิตนาฐานิ
ตธนกร (2554) สWวนปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีไมWสWงผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVสถานบริการ
ดูแลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครไดVแกWการสWงเสริมการตลาดใหVบริการของสถานดูแลผูVสูงอายุ 

ผลการเปรียบเทียบปpจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตWอการดูแลผูVสูงอายุแตกตWางกันอยWางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ผลิตภัณฑCมีความแตกตWางอยWางมีนัยสําคัญตามสถานะอายุและระดับ
การศึกษาสอดคลVองกับวุฒิพงษCมณีสุขเกษม (2561)ผูVเลือกใชVบริการท่ีมีอายุแตกตWางกันมีการตัดสินใจ
ใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการสถานท่ีท่ีใหVการดูแลพักฟ��น
ผูVสูงอายุแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูVเลือกใชVบริการท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตWางกันมีการตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการ
แพทยCผูVทําการรักษาเฉพาะดVานดูแลผูVสูงอายุโดยเฉพาะแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผูVเลือกใชVบริการท่ีมีอาชีพแตกตWางกันมีการตัดสินใจใชVบริการสถานบริบาลผูVสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครดVานเม่ือตVองการบริการพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมงสําหรับผูVสูงอายุดVานเม่ือตVองการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

315 
 

แพทยCผูVทําการรักษาเฉพาะดVานดูแลผูVสูงอายุโดยเฉพาะและดVานเม่ือตVองการสถานท่ีท่ีใหVการดูแลพัก
ฟ��นผูVสูงอายุแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

 
ข*อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็นของผูVสูงอายุและญาติในดVานหVองพักควรมีขนาดตามมาตรฐานและความสะอาด
ภายในหVองรวมถึงเคร่ืองปรับอากาศ ในดVานบุคคลควรเพ่ิมความสนใจตWอผูVสูงอายุตVองการท่ีพักท่ีมีคน
ดูแลอยWางใกลVชิด บุคคลท่ีดูแลงดการน่ังเปYนกลุWมหรือน่ังเลWนอุปกรณCมือถือเด็ดขาด ควรศึกษาความ
คิดเห็นของผูVใชVบริการเพ่ือนําแนวทางมาพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบตลอดจนรูปแบบครบวงจรทาง
การแพทยCตWอไปในสWวนของภาครัฐใหVการสนับสนุนตWอสถานประกอบการเอกชนท่ีเขVาตามมาตรฐาน
และควรใหVการสWงเสริมสถานประกอบการท่ีเร่ิมตVนหรือพัฒนาปรับปรุงใหVเขVาตามมาตรฐานเพ่ือสรVาง
โอกาสและชWวยเหลือผูVประกอบการท่ีมีเจตนาดูแลผูVสูงอายุอยWางแทVจริงไดVตWอไป นอกจากน้ีควรศึกษา
ความคิดเห็นของผูVสูงอายุในปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจเลือกสถานบริบาลผูVสูงอายุในพ้ืนท่ีใน
ประเทศและตWางประเทศ 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร
ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท 
เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล โดยการวิจัยคร้ังน้ีเปYนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ใชVวิธีการสํารวจจากกลุWมตัวอยWางซึ่งเปYนพนักงานของ บริษัท เบ
เกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานครจํานวน 390 คน โดยใชVแบบสอบถามเปYนเคร่ืองมือ การวิจัยสถิติท่ี

ใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ประกอบดVวย คWาความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย (  ) คWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะหCความแปรปรวนแบบทางเดียว One-
way ANOVA โดยวิธีของเชฟเฟ� (Scheffe) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการศึกษา พบวWา ภาพรวมอยูWในระดับมาก กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWใหVความสําคัญดVาน
ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม มากท่ีสุด รองลงมา ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน ดVาน
คWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน ดVานบทบาทระหวWางการทํางาน
กับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และสุดทVายการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ตามลําดับ  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานกับคุณลักษณะสWวนบุคคล เพศ 
โดยการทดสอบ t-test พบวWา ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในสWวนของการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดVานคุณลักษณะสWวนบุคคล อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดV อายุการทํางาน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว one-way ANOVA พบวWา แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางานพนักงาน เบเกอร่ี 
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Abstract 
Research subject The quality of working life of employees at a bakery in 

Bangkok has the objective To study and compare the quality of working life 
employees of a bakery in Bangkok Classified by personal factors Which this research 
is quantitative research using a survey method from a sample of 390 employees of a 
bakery in Bangkok using questionnaires as a tool. Statistical research used in data 

analysis consists of frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.) t-test 
distribution and analysis. One-way ANOVA with Scheffe method at the significant 
level of 0.05 

The results showed that the overall picture was at a high level. Most of the 
respondents focus on benefits and social responsibility the most, followed by health 
and safety at work, security and job progress. Social values or working together The 
remuneration is sufficient and fair. Democracy in agencies Regarding the role between 
working and balanced health And finally, to develop the ability of the workers 
respectively 

Hypothesis test results Compare the quality of work life with personal 
characteristics, sex by t-test found that the compensation for sufficient and fair 
differences Withthe statistically significance at the 0.05 level. In the comparison of 
the quality of working life in personal characteristics, age, education level, income, 
working life and the number of family members One-way ANOVA was found to be 
significantly different at the level of 0.05 

 
Keywords: quality of working life, bakery staff 
 
บทนํา 
 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในปpจจุบันผูVบริหารใหVความสําคัญกับความรูVสึกนึกคิด
และจิตใจของคนท่ีทํางานและใหVความสําคัญกับคนโดยถือวWาคนเปYนทรัพยCสินท่ีมีคุณคWาอยWางหน่ึงของ
องคCกรหากถVาบุคคลในองคCกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะทําใหVการผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน รวมไปถึง
การปรับปรุงการใหVบริการ การบริหาร ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของพนักงาน สภาพแวดลVอม
ในการทํางานและภาพลักษณCขององคCกร การทํางาน  มีความสําคัญตWอชีวิตมนุษยCเปYนอยWางย่ิงซึ่งการ
พัฒนาใหVแรงงานท่ีเขVามาทํางานของระบบโรงงานเปYนสิ่งสําคัญ การมีงานทําชWวยทําใหVมนุษยCสามารถ
สนองความตVองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เปYนแหลWงท่ีมาของรายไดV งานเปYนตัวกําหนดสถานภาพ
และตําแหนWงทางสังคม ลักษณะของงานเปYนสWวนหน่ึงของการกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษยC (วิทยา 
อินทรCสอน และ สุรพงษC บางพาน,2559) การเสริมสรVางคุณภาพชีวิตการทํางานเปYนกระบวนการท่ีมี
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ความสําคัญและมีความสัมพันธCกับการบริหารทรัพยากรขององคCกรตWางๆ เปYนอยWางมาก เชWน การ
บริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาสและความกVาวหนVาในสายงาน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธCความ
ปลอดภัยในการทํางาน การมีพนักงานท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไมWเพียงแตWจะทําใหVเกิดความรWวมมือในการ
ทํางานของพนักงานในองคCกร แตWยังสWงผลตWอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานซึ่งนําไปสูW
ประสิทธิภาพการทํางานและความพึงพอใจของพนักงาน (Hughes, Owen E,1998, Alireza, 
Behnaz, Mahmoud and Behzad,2013)  

หัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใหVประสบความสําเร็จ  เร่ิมตVนจาก
การศึกษาและเขVาใจความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน  ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต และฝvกฝนทักษะท่ี
จําเปYนตWอการทํางานในอนาคตกWอน หลังจากน้ันตVองเขVาใจกระบวนการดําเนินการโดยอาศัยเทคนิคใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือใหVสามารถพัฒนาตนเองหรือคนในองคCกรใหVสามารถรับมือกับสถานการณCใน
อนาคตไดV นอกจากน้ีความมุWงม่ันของผูVบริหารสูงสุด การมีสWวนรWวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานใหVเกิดข้ึนในองคCกร ตVองอาศัยความรWวมมือกันระหวWางบุคลากรทุกระดับเพ่ือใหVเกิดการ
พัฒนาอยWางเปYนระบบ และการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา อยWางตWอเน่ืองจึงจะประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในองคCกรใหVเกิดข้ึนไดVอยWางจริงจัง พรVอมรับมือกับสถานการณCท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดVอยWางม่ันคง(ศิรินันทC กิตติสุขสถิต,เฉลิมพล แจWมจันทรC,กาญจนา ต้ังชลทิพยC
,และจรัมพรโหVลํายอง,2557) การปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสําคัญอยWางมากตWอความสําเร็จใน
การดําเนินงานขององคCกร หากพนักงานมีความพึงพอใจ มีความรูV ความสามารถและพัฒนาตนเองอยูW
ตลอดเวลา จะทําใหVพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึนและสามารถปฏิบัติงานไดVอยWางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันผูVวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานครเพ่ือจะไดVนํามาใชVเปYนแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตWอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน อายุการทํางาน 
และสมาชิกในครอบครัว 
 สมมุติฐาน ปpจจัยสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน 
อา ยุก าร ทํ างาน  และสม าชิก ใน ครอบค รัวตW าง กัน  มี คุณ ภาพ ชี วิตก าร ทํ างาน  ตW า ง กั น 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

Walton (1973) ไดVทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีเนVนแนวทางความเปYน
มนุษยC (Humanistic) สภาวะแวดลVอมทางสังคมของบุคคลอันท่ีจะสWงผลในการทํางานใหVประสบ
ผลสําเร็จ และตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานโดย Walton ไดVช้ีใหVเห็นถึงปpจจัยท่ีมี
ผลตWอการสรVางคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันวWา ประกอบดVวยเง่ือนไขตWางๆ อยูW 8 ประการ ดังน้ี 

1. ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม (Adequate and Fair Compensation) คือ
คWาตอบแทนท่ีไดVรับจากการปฏิบัติงานน้ัน จะตVองมีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐาน
สําหรับคWาตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมเปรียบเทียบ คWาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนWงหนVาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีคลVายคลึงกันหรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเทWาเทียมกัน 

2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Safe and Healthy Working Condition) 
ผูVปฏิบัติงานไมWควรอยูWในสภาพแวดลVอมท่ีไมWดี ท้ังตWอรWางกายและการทํางานควรจะมีการกําหนด
มาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดลVอมท่ีสWงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียงและการรบกวน
ทางสายตา 

3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) 
คือโอกาสในการพัฒนาและการใชVความสามรถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรูVท่ี
มีซึ่งจะทําใหVพนักงานรูVสึกวWาตนมีคุณคWาและรูVสึกทVาทายในการทํางาน ไดVใชVความสามารถในการ
ทํางานอยWางเต็มท่ี รวมท้ังความรูVสึกวWามีสWวนรWวมในการปฏิบัติงาน 

4. ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน (Growth and Security) ควรใหVความสนใจ
พนักงานไดVรักษาหรือเพ่ิมความสามารถในการทํางานของเขามากกวWาท่ีจะคอยเปYนผูVนําใหV เขาทําตาม 
จะตVองมีการมอบหมายงานใหมWหรืองานท่ีตVองใชVความรูVหรือทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนอีก ในอนาคตจะตVองเป�ด
โอกาสใหVมีการพัฒนาภายในองคCกร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดVวย 

5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน (Social Integration) คือ การท่ีผูVปฏิบัติงาน
รูVสึกวWามีคุณคWา ไดVรับการยอมรับ และรWวมมือกันทํางานจากกลุWมเพ่ือนรWวมงาน มีบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีดี ไมWมีการแบWงชนช้ันวรรณะในหนWวยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน 

6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบVางและ
จะปกป�องสิทธิของตนเองไดVอยWางไร ท้ังน้ียWอมข้ึนอยูWกับวัฒนธรรมขององคCกรน้ันๆ วWามีความเคารพใน
สิทธิสWวนตัวมากนVอยเพียงใด ยอมรับในความขัดแยVงทางความคิด รวมท้ัง วางมาตรฐานการใหV
ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแกWพนักงานและมีการจัดเตรียมงานใหVเกิดความเหมาะสมและมีความสัมพันธC 

7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล (Work Life Balance) คือ 
บุคคลจะตVองจัดความสมดุลใหVเกิดข้ึนในชีวิต โดยจะตVองจัดสรรบทบาทใหVสมดุล ไดVแกW การแบWงเวลา 
อาชีพ การเดินทางซึ่งจะตVองมีสัดสWวนท่ีเหมาะสมระหวWางการใชVเวลาวWางของตนเองและครอบครัว 
รวมท้ังความกVาวหนVาในอาชีพ 
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8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม (Social Relevance) คือ การท่ีพนักงานมี
ความรูVสึกวWากิจกรรมหรืองานท่ีทําน้ันเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคมรวมท้ังองคCกร
ของตนไดVทําประโยชนCใหVสังคม เปYนการเพ่ิมพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจ
ในองคCกรของตนเอง  

จากงานวิจัยท่ีผWานมามีผูVทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไวVดังน้ี สาธิต ปานอWอน ปภาวดี 
มนตรีวัต และจีระ ประทีป (2556) ไดVทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขVาราชการในกลุWม
เรือนจําเขต 7 กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัยคือ ขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 จํานวน 8 แหWงรวม
ท้ังสิ้น 230 จากประชากร 538 คน ผลการวิจัยพบวWา (1) คุณภาพชีวิตของขVาราชการในกลุWมเรือนจํา
เขต 7 อยูWในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 พบวWา
คุณภาพชีวิตของขVาราชการในเรือนจําท้ัง 8 แหWงมีความแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยขVาราชการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธC มีคุณภาพชีวิตการสูงท่ีสุด (3) ปpจจัยทุกตัวไดVแกW 
ความหลากหลายของงาน ความเปYนหน่ึงเดียวกันกับงาน ความมีอิสระ การมีโอกาสรับรูVผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธCเชิงบวกในระดับท่ีสูงมากกับคุณภาพชีวิตอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยปpจจัยท่ีมีความสัมพันธCสูงท่ีสุด ไดVแกWความมีอิสระ (4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 ไดVแกW ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือใหVบุคลากรเกิดความรูV
หลากหลายและมิใหVเกิดความเบ่ือหนWายในการปฏิบัติหนVาท่ี ควรเสริมสรVางความรWวมมือระหวWาง
บุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีไดVรับมอบหมายใหVเกิดประโยชนCสูงสุด ผูVบังคับบัญชาควรใหVอํานาจใน  
การตัดสินใจหรือแกVไขปpญหาในระดับตVนเพ่ือใหVงานสามารถดําเนินไปไดVอยWางตWอเน่ืองไมWติดขัดและ
ควรจัดระบบการประเมินผลงานอยWางเปYนธรรมและเสมอภาค นอกจากน้ันควรสรVางภาพลักษณCใหV
สังคมเห็นความสําคัญของหนWวยงานและมีทัศนคติท่ีดีตWอหนWวยงาน ซึ่งจะทําใหVเจVาหนVาท่ีมีความภูมิใจ
ในงานของตน ในสWวนของป�ยวรรณพฤกษะวัน และกาญจนาทเรืองวรากร (2556) ไดVทําการศึกษา
เร่ือง ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัท คลอลิต้ี เทรดด้ิง 
จํากัด พบวWา พนักงานมีปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานเปYนรายดVาน พบวWาพนักงานมีปpจจัยท่ีมี
อิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานสูงสุดคือ ดVานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวWางชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสWวนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพ
ของพนักงาน ดVานการไดVรับคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดVานสิทธิสWวนบุคคล ดVานโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ดVานความกVาวหนVาและความม่ันคงในงาน ดVานการปฏิบัติงาน
รWวมกันและความสัมพันธCกับผูVอ่ืนภายในองคCกร และดVานลักษณะงานท่ีมีคุณคWาตWอสังคมจากการศึกษา
ของDuncan Gallie (2003) ไดVศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป พบวWา ยังไมWพบขVอมูลเดWนชัดที จะอธิบายความแตกตWางไดVแตWจากขVอมูล
ท่ีไดVในมุมมองของพนักงานในองคCการในดVานคุณภาพชีวิตการทํางานไดVแกW ระดับการมีสWวนรWวมในงาน
และการตัดสินใจ โอกาสเติบโตในอาชีพ และความม่ันคงในงาน พบวWาพนักงานในประเทศเดนมารCก 
สวีเดน และกลุWมตัวอยWางบางสWวนของประเทศ ฟ�นแลนดC มีคุณภาพในการทํางานและโอกาสการมีสWวน
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รWวมในการตัดสินใจตWางๆ มากกวWาประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป โดยใหVเหตุผลถึงความแตกตWางของ
ลักษณะสภาพสังคม ธุรกิจ และ เศรษฐกิจในแตWละกลุWมในขณะท่ีงานวิจัยของLouis, Kathryn และ 
Kate (2003) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในมหาวิทยาลัยจอรCจเมสัน (George 
Mason University) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวWา แหลWงของความพึงพอใจ แบWงเปYน 6 มิติ คือ ความ
เปYนธรรม สภาพการทํางาน เงินเดือน และสวัสดิการ อิสระในการทํางานและการเติบโต การมีโอกาส
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมWใชWงาน ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตและงานนอกจากน้ียังไดVศึกษาวัฒนธรรม
ระหวWางการทํางานและครอบครัว ขVอตกลงขององคCการท่ีมีใหVกับพนักงานและแหลWงความเครียด ใน
สWวนของ Subramanian; G. (2013) ศึกษาเร่ือง สถานท่ีทํางาน มีความยืดหยุWน เพ่ิมขีดความสามารถ
และคุณภาพชีวิต (Workplace Flexibility, Empowerment and Quality of Life) เสริมสรVาง
ศักยภาพของผูVหญิงท่ีมีสWวนรWวมในชีวิตทางเศรษฐกิจเปYนวิธีหน่ึงในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรี 
ครอบครัวและชุมชน แตWผูVหญิงมาเลเซียจํานวนมากออกจากตลาดแรงงานอยWางเปYนทางการ ทําใหV
การมีสWวนรWวมของผูVหญิงในสถานท่ีทํางานซบเซาอยูWท่ีประมาณ รVอยละ 40 ต้ังแตWปZ 1990 การศึกษา
คร้ังน้ีจะตรวจสอบวWา มีความยืดหยุWนในสถานท่ีทํางานอาจสWงผลกระทบตWอการเสริมสรVางศักยภาพ
ของผูVหญิง และคุณภาพชีวิตกลุWมตัวอยWาง 400 คน จากการท่ีตอบแบบสอบถามโดยการตอบการ
สัมภาษณC การวิเคราะหCหลายตัวแปรและการสัมภาษณCท่ีมีโครงสรVาง แสดงใหVเห็นวWา สถานท่ีทํางาน
ไดVรับการออกแบบท่ีมีความยืดหยุWน มีผลกระทบในเชิงบวกตWอการเสริมสรVางในงานขณะท่ีงานวิจัย
ของ Dominguez M López. (2013) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูVนําเปYนสิ่งท่ีมากWอนของการเปลี่ยนแปลงท่ี
มุWงเนVนพฤติกรรมการเปYนสมาชิกขององคCกร (Transformational leadership as an antecedent 
ofchange-oriented organizational citizenship behavior) การศึกษาคร้ังน้ีดึงกรอบท่ัวไปของ
แรงจูงใจเชิงรุกในการเสนอและการทดสอบรูปแบบท่ีประเมินอิทธิพลของมิติการพิจารณาเปYน
รายบุคคลของภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงขององคCกรท่ีมุWงเนVน
พฤติกรรมการเปYนสมาชิกขององคCกร ในรุWนน้ีบุคคลอารมณCองคCความรูV (ความกวVางบทบาทการรับรูV
ความสามารถตนเองและรูVสึกรับผิดชอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสรVางสรรคC) ทําหนVาท่ีเปYนตัวแปร 
Mediating ไดVพัฒนารูปแบบของการเปYนผูVนําและบุคคล บรรยากาศองคCการของพฤติกรรมการเปYน
สมาชิกองคCกรโดยใชVกลุWมตัวอยWาง 602 พนักงานสเปนท่ีมีการศึกษาสูงข้ึน การสรVางแบบจําลอง
สมการโครงสรVางแสดงใหVเห็นวWาการนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะกับดีพอสมควรกับขVอมูลท่ีผลการวิจัย
แสดงใหVเห็นวWาสมมติฐานท้ังหมดมีความสําคัญ ดังน้ันยืนยันผลการวิจัยกWอนหนVาน้ีพบวWา สื่อกลาง
ความสัมพันธCระหวWางภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงและขนาดอ่ืนๆ ของพฤติกรรมการเปYนสมาชิกของ
องคCกร 

จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองผูVวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเปYนพนักงานของบริษัท เบเกอร่ี แหWง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 5,351 คน (ขVอมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
ผูVวิจัยใชVการสุWมแบบหลายข้ันตอน (Multistage random) คือ 1.ใชVสูตรการหาตัวอยWาง ของทาโรW ยา
มาเน (Taro Yamane,1973) ในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร ไดVขนาดตัวอยWาง 373 ราย เพ่ือ
ป�องกันขVอผิดพลาด ผูVวิจัยทําการเก็บตัวอยWางจํานวน 390 ราย 2. แบWงเปYนสัดสWวนตามสายงานหลัก 

(Proportional random)3. ใชVวิธีการสุWมแบบสะดวก(Convenient random) 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัยการวิจัยคร้ังน้ีใชVแบบสอบถาม (Questionnaire) เปYนเคร่ืองมือใน

การวิจัย และไดVแบWงแบบสอบถาม ออกเปYน 2 สWวนสWวนท่ี 1 ปpจจัยสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน อายุการทํางาน และสมาชิกในครอบครัว มีลักษณะเปYน
แบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) สWวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของ(Walton,1973) อัน
ประกอบดVวย 1).ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม2).ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน3). ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน4). ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน
5). ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน6). ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน7). ดVานบทบาท
ระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และ 8). ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคมมี
ลักษณะเปYนมาตรประมาณคWา 5 ระดับ (Scale) ทําการทดลองใชVเคร่ืองมือกับกลุWมท่ีไมWใชWตัวอยWาง 
(Try out) จํานวน 30 ชุด จากน้ันทําการทดสอบความเช่ือม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
(Alpha= 0.835) 

ปRจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดVตWอเดือน 
6. อายุการทํางาน 
7.สมาชิกในครอบครัว 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
บริษัท เบเกอร่ี แห�งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

1.ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม 
2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 
4. ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 
5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน 
6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน 
7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมี
ความสมดุล  
8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 
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การวิเคราะห�ข*อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ีและคWารVอยละ คWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงทดสอบ (Inferential Statistics) การวิเคราะหCดVวยt-test และ การวิเคราะหC
ความแปรปรวนทางเดียวOne-way ANOVA โดยวิธีเชฟเฟ� (Scheffe) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบWงออกเปYน 3 สWวนดังน้ี 
1.  ปRจจัยส�วนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถาม พบวWา สWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 53.8 มี

อายุระหวWาง 25-35 ปZ รVอยละ 43.6 การศึกษาตํ่ากวWาปริญญาตรี รVอยละ 54.4 ปริญญาตรี รVอยละ 
36.9 สถานภาพโสด รVอยละ 41.0 สมรส รVอยละ 39.2 รายไดVตWอเดือน 10,001-20,000 บาท รVอยละ 
50.3 ระหวWาง 20,001-30,000 บาท รVอยละ 19.7 มีอายุการทํางาน 6-10 ปZ รVอยละ 42.3 รองลงมา 
1-5 ปZ รVอยละ 30.0 มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รVอยละ 41.0 และ 1-2 คน รVอยละ 30.5 

2. ค�าเฉลี่ย ( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  
 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  S.D. ระดับ 

1. ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม 3.69 0.46 มาก 

2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 3.74 0.41 มาก 

3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 3.65 0.49 มาก 

4. ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 3.70 0.48 มาก 

5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน 3.69 0.51 มาก 

6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน 3.68 0.46 มาก 

7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 3.66 0.52 มาก 

8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 3.79 0.50 มาก 

รวม 3.70 0.32 มาก 

  
จากตาราง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดVาน พบวWากลุWมตัวอยWางสWวนใหญWใหVความสําคัญดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 
รองลงมา ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 
ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน ดVาน
ประชาธิปไตย ในหนWวยงาน ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมี ความสมดุลและดVานท่ีมี
คะแนนตํ่าสุด คือ ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ซึ่งทุกดVานอยูWในระดับมาก ตามลําดับ 
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3. ผลการทดสอบสมมุติฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึง
ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล (คWา p-value) 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เพ
ศ 

อา
ยุ 

ระ
ดับ

กา
รศึ

กษ
า 

สถ
าน

ภา
พ 

รา
ยไ

ด*เ
ฉลี่

ย

ต�อ
เดื

อน
 

อา
ยุก

าร
ทํา

งา
น 

สม
าช

ิกใ
น

คร
อบ

คร
ัว 

1. คWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม 2.14* 0.01 5.65** 0.34 4.20** 1.96 0.04 
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 1.00 0.95 3.49* 0.45 7.47** 2.76* 0.48 
3. การพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 0.69 1.16 4.95** 1.57 10.59** 4.22** 3.13* 
4. ความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 1.86 0.36 12.62** 0.71 8.50** 2.78* 0.71 
5. คุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน 0.30 0.35 4.70** 0.31 8.59** 3.91** 1.90 
6. ประชาธิปไตยในหนWวยงาน 1.38 0.75 5.62** 0.24 13.07** 2.74* 1.36 
7. บทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ี
มีความสมดุล 

1.36 0.22 8.44** 0.91 8.29** 1.91 1.58 

8. ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 1.70 3.26** 6.79** 0.16 6.14** 5.20** 1.67 

**’ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05 
 

 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล ระดับการศึกษา รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน และ อายุ
การทํางาน แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  
 เม่ือพิจารณาเปYนรายดVาน พบวWา เพศมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกตWางกัน ดVาน
คWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม อายุมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกตWางกัน ดVาน
ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม และ สมาชิดในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานแตกตWางกัน ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวWา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยูWในระดับมาก โดยดVานท่ีมีคWาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม แสดงใหVเห็นวWา บริษัทสรVางวัฒนธรรมท่ีชWวยใหV
พนักงานมีความรูVสึกวWากิจกรรมหรืองานท่ีทําน้ันเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคม
รวมท้ังองคCกร อันเปYนการเพ่ิมพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจในองคCกรของ
ตนเอง ไมWวWาจะเปYนดVานความรับผิดชอบตWอสังคมในดVานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดVาน
การตลาด การฝvกปฏิบัติงาน และการมีสWวนรWวมในการรณรงคCดVานการเมืองและอ่ืนๆ  

2 . จากผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีพบวWา พ นักงานบ ริษัท  เบ เกอ ร่ี  แหW งห น่ึ งใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคลดVานระดับการศึกษา รายไดV และอายุการทํางานแตกตWางกัน มี
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหV เห็นวWา
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ระดับพ้ืนฐานความรูVของพนักงานในแตWละคน คWาตอบแทนท่ีไดVรับในแตW ละคนซึ่งมีอัตราท่ีแตกตWางกัน 
ตลอดจนอายุการทํางานซึ่งมักจะเก่ียวขVองกับทักษะและความผูกพันในการทํางานน้ัน สWงผลตWอ
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตWางกัน สอดคลVองกับงานวิจัยของกาญจนสุดา เพ็งภูW  (2562) 
ทําการศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีสWงผลตWอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร สังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบวWา บุคลากรท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคล ไดVแกW อายุสถานภาพการสมรส 
ประเภทตําแหนWงงาน และอายุราชการ แตกตWางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมWแตกตWางกัน สWวน
บุคลากรท่ีมีอัตราเงินเดือนตWางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดVานสิ่งแวดลVอมท่ีปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในสWวนงานวิจัยของ ศิลาพร กันทาและ
ชมภูนุช หุWนนาค (2019) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตWอองคCการของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวWา บุคลากรมีระดับคุณภาพภาพชีวิตการทํางานอยูWใน
ระดับปานกลางบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ 
อัตราเงินเดือน และระดับตําแหนWงแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากเปYนหนWวยงานราชการ ซึ่งขVาราชการและลูกจVาง มักจะมีปpจจัยสWวนบุคคลในแตWละชWวงวัยไมW
แตกตWางกัน มากนัก โดยเฉพาะอยWางย่ิงสิทธิ สวัสดิการตWางๆ ท่ีมีความใกลVเคียงกัน มากกวWาพนักงาน 
บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช* 
การศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยมีขVอเสนอแนะจากงานวิจัยเพ่ือนําไปใชV ดังน้ี 
1. บริษัทควรมีการรักษาและสWงเสริมการสรVางวัฒนธรรมท่ีชWวยใหVพนักงานมีความรูVสึกวWา

กิจกรรมหรืองานท่ีทําน้ันเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคมรวมท้ังองคCกร อันเปYนการ
เพ่ิมพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจในองคCกรของตนเอง ไมWวWาจะเปYน ดVาน
ความรับผิดชอบตWอสังคมในดVานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดVานการตลาด การฝvกปฏิบัติงาน 
และการมีสWวนรWวมในการรณรงคCดVานการเมืองและอ่ืนๆ ซึ่งนอกจากจะชWวยใหVพนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีความจงรักภักดีตWอองคCกรแลVว ยังถือวWาไดVมีสWวนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลVอม อันจะ
ชWวยใหVบริษัทสามารถเติบโตตWอไป  ไดVอยWางย่ังยืน 

2. บริษัทควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเป�ดโอกาสใหVพนักงานท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคลดVานระดับ
การศึกษา รายไดV และอายุการทํางานท่ีแตกตWางกัน มารWวมทํากิจกรรมกับพนักงานในกลุWมอ่ืนๆ 
รWวมกัน เพ่ือเปYนการเสริมสรVางประสบการณCที่ดีในการอยูWรWวมกันในองคCกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูV  

3. บริษัทควรจัดมีกิจกรรมท่ีชWวยเพ่ิมพูนความรูV ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปYน ท้ังท่ี
เก่ียวขVองและไมWเก่ียวขVองกับการทํางาน ซึ่งจะสามารถนําไปสูWการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานใหVมีความสอดคลVองและเปYนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) เพ่ือใหVไดVข้ึนมูลท่ีกวVางและลุWมลึก

มากย่ิงข้ึน 
2. ควรนําปpจจัยอ่ืนนํามาวิเคราะหCเพ่ิมเติม ในการวิเคราะหCคร้ังตWอไป เพ่ือใหVไดVผลการวิจัยท่ีมี

มุมมองท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติมากย่ิงข้ึน 
3. ควรทําการวิจัย กับบริษัทท่ีผลิตและจัดจําหนWายผลิตภัณฑCเบเกอร่ีแหWงอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือนํา

ผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันวWา พนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุWมบริษัทท่ีประกอบกิจการดVานการผลิต
และจัดจําหนWายผลิตภัณฑC เบเกอร่ี จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสอดคลVองกัน
หรือไมW 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ืองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุด
ของสถาบันการเงิน แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานครเปYนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
วัตถุประสงคCการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVา
ท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร กลุWมตัวอยWางท่ีใชV 
ผูV ใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงิน จํานวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชVเปYน
แบบสอบถาม จํานวน 2 สWวน สWวนท่ี 1 เปYนแบบตรวจสอบรายการ สWวนท่ี 2 เปYนมาตรประมาณคWา 5 

ระดับ สถิติท่ีใชV ไดVแกW คWาความถ่ีและรVอยละ คWาเฉลี่ย( )สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD.) และ การ
ทดสอบความแตกตWางของคWาเฉลี่ย (Paired Sample t-test) 
 ผลการศึกษา พบวWา ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและ

หVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (ความคาดหวัง =3.900, 

SD.=0.765) ซึ่งอยูWในระดับมาก (ความพึงพอใจ =3.328, SD.=0.882) ซึ่งอยูWในระดับปานกลาง ใน
สWวนของการทดสอบสมมุติฐาน (Paired Sample t-test) ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVา
ท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานครทุกดVาน แตกตWาง
กันอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
คําสําคัญ: ลูกคVาความคาดหวังความพึงพอใจสินเช่ือบVานสถาบันการเงิน  

 
Abstract 

The research on the expectations and satisfaction of customers who use 
home loan and apartments of financial institutions. Somewhere in Bangkok Is 
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quantitative researchThe objective of the research is to study the level and compare 
the expectations and satisfaction of customers who use home loan and apartments 
of financial institutions. Somewhere in Bangkok Sample group used 4 0 0  home and 
condominium loan users ofthe financial institution. The instrument used is a 2 -part 
questionnaire. The first part isa checklist. The second part is a 5 -level gauge. The 

statistics used are frequency and percentage. Mean ( ) and Standard deviation (SD.) 
and the paired sample t-test 

The results show that the expectations and satisfaction of customers who use 
home loan and apartments of financial institutions In Bangkok as a whole 

(expectations  = 3.900, SD. = 0.765) which is at a high level (satisfaction = = 3.328, 
SD. = 0 . 8 8 2 )  which is at a medium level As for the paired sample t-test, the 
expectations and satisfaction of the customers who use the home loans and 
apartments of financial institutions Somewhere in Bangkok in all areas Significantly 
different at the 0.01 level 

 
Keywords: customers, expectations, satisfaction, home loans, financial institutions 
 
บทนํา 

ปpจจุบันน้ีแมVวWาสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากอยWางไรก็ตาม แตWปpจจัย 4 ท่ีมีความสําคัญ
มากอยWางหน่ึงคือท่ีอยูWอาศัย คําวWา“บVาน” หรือท่ีอยูWอาศัยน้ันมีความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเปYน
อยWางมาก เพราะเปYนศูนยCกลางของการอยูWรWวมกัน การพบประพูดคุยกันการสังสรรคC และเปYนการ
เร่ิมตVนหลายๆอยWางในการสรVางครอบครัว (Maslow, 1943) แตWเน่ืองจากท่ีอยูWอาศัยมีราคาแพง และ
ท่ีดินมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงทําใหVการเก็บเงินจํานวนมากเพ่ือมา ใชVกับการใชVจWายในการซื้อบVานน้ัน
เปYนเร่ืองท่ียากและใชVเวลานาน การมีสินเช่ือบVานเขVามีสWวนเก่ียวขVองกับการอํานวยความสะดวกใหVกับ
ผูVท่ีตVองการท่ีอยูWอาศัยใหVมีความงWายย่ิงข้ึน โดยท่ีไมWจําเปYนตVองใชVเงินเก็บท้ังชีวิต และการเก็บเงินกVอน
เพ่ือมาซื้อบVาน และยังทําใหVความสามารถในการมีท่ีอยูWอาศัยไมWตVองใชVเวลานาน(สมาคมธุรกิจบVาน
จัดสรร, 2561) 

ปpจจุบันน้ีทางสถาบันการเงินตWางๆ หลายสถาบันตWางก็เล็งเห็นความสําคัญตWอการใหVบริการ
สินเช่ือบVานและท่ีอยูWอาศัยเปYนสิ่งสําคัญ ในการอํานวยความสะดวกใหVกับลูกคVาซึ่งกWอใหVเกิดการ
แขWงขันกันมากข้ึนเพราะในปpจจุบัน ลูกคVามีสิทธิในการเขVาถึงขVอมูลไดVงWายข้ึน เน่ืองจากมีอินเตอรCเน็ต
เขVามามีสWวนเก่ียวขVองในการตัดสินใจ ธนาคารแตWละธนาคารจึงตVองมีการแขWงขันกันในเร่ืองของการ
ใหVบริการและในเร่ืองหลักเกณฑCการปลWอยสินเช่ือใหVกับลูกคVา (ธนาคารแหWงประเทศไทย, 2561) 

ผูVวิจัยจึงความสนใจเปYนอยWางย่ิง ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกคVาท่ีเขVามารับบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงิน แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร
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เพ่ือจะใชVเปYนขVอมูลนํามาพัฒนาและปรับปรุงแกVไขการใหVบริการท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือสรVางความ
ประทับใจ ในการดึงดูดลูกคVาใหVเขVามาใชVบริการมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคVาท่ีมีตWอสWวนประสมทางการตลาด
7P'sในการเขVามาใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคVาท่ีเขVามาใชVบริการสินเช่ือบVาน
และหVองชุด 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation)และความพึงพอใจ (Satisfaction) 
Vroom (1964) กลWาวถึง ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) มีองคCประกอบท่ี

สําคัญคือExpectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลน้ันๆบุคคลมีความตVองการหลายสิ่งหลาย
อยWาง ดังน้ันจึงพยายามด้ินรVนแสวงหาหรือ กระทําดVวย วิธีใดวิธีหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตVองการหรือ
สิ่งท่ีคาดหวังไวV ซึ่งเม่ือไดVรับการตอบสนองแลVวก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะไดVรับความพึงพอใจ 
ขณะเดียวกันก็คาดหวังกับสิ่งท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆในสWวนของParasuraman Zeithaml and Berry. (1985) 
ไดVระบุถึงปpจจัยหลักท่ีมีผลตWอความคาดหวังผูVใชVบริการแบWงออกเปYน 5ประกอบ ไดVแกW (1). การไดVรับ
การบอกเลWา คําแนะนําจากบุคคลอ่ืน(2). ความตVองการของแตWละบุคคล (3). ประสบการณCในอดีต(4). 
ขWาวสารจากสื่อ และจากผูVใหVบริการและ (5). ราคาในสWวนของ Roberts-Lombard (2009) กลWาววWา 
ความพึงพอใจของผูVบริโภคเปYนการเปรียบเทียบระหวWางความคาดหวังของผูVบริโภคท่ีใชVสินคVา หรือ
บริการ และ ผลลัพธCท่ีไดVรับจากการใชVน้ันจริง หากผลลัพธCท่ีเกิดข้ึนน้ันสูงกวWาความคาดหวัง ลูกคVาน้ัน
จะเกิดความพึงพอใจ ในสWวนของ Lamb, Hair & McDaniel (2000) ไดVกลWาววWา “สWวนประสมทาง
การตลาด ประกอบดVวย สินคVาหรือบริการ ราคา ชWองทางการจัดจําหนWาย และการสWงเสริมการตลาด
เปYนเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถนํามาผสมผสาน ใหVเปYนเร่ืองเดียวกัน เพ่ือกWอใหVเกิดความพึง
พอใจ และบรรลุวัตถุประสงคCในการดําเนินกิจการในสWวนของKotler and Keller (2012) อธิบายวWา 
ลูกคVาจะสรVางความคาดหวังในการบริการ จากประสบการณCในอดีต โดยเปรียบเทียบกับการรับรูVจริง
ถVาหากการรับบริการท่ีรับรูV น้ันตํ่ากวWาความคาดหวัง จะสWงผลใหVลูกคVารูVสึกผิหวัง และลูกคVาพรVอมจะ
ใชVบริการท่ีระดับการ รับรูVตรงกับหรือเกินกวWาท่ีระดับท่ีคาดหวังซึ่งลูกคVาใชVการวัดคุณภาพจากความ
นิยมคือ ServqualในสWวนของวรวรรณ ธาราภูมิ (2556) กลWาววWา ความคาดหวังในการสWงเสริมกร
ตลาดคือการมองหาผลตอบแทนท่ีจะไดVรับ บางคนมองในระยะเวลายาว บางคนมองในระยะเวลา
สั้นๆ บางคนมองวันตWอวัน ในหลายๆคร้ังสําหรับผูVท่ีมีความอดทนในการรอผลตอบแทนไดVน้ัน จะไดV
ผลตอบแทนท่ีคุVมคWามากกวWาดังน้ัน การสWงเสริมการขายหรือการสWงเสริมดVานการตลาดควรมีการ
จัดสรรใหVบริการอยWางในขณะท่ีศิวพร ชิมะโชติ (2556) กลWาววWา ความคาดหวังของบุคคลคือ การ
ต้ังข้ึนเพ่ือการตอบสนองตWอความตVองการด้ังน้ัน ความพึงพอใจและความคาดหวังจึงแยกกันแทบไมWไดV 
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เพราะมนุษยCเกิดความ ตVองการแลVวคาดหวังตามมา อยWางไรก็ตามความตVองการของมนุษยCเม่ือไดVรับ
การตอบสนองในระดับท่ีตVองการแลVว ก็จะมีความคาดหวังในสิ่งท่ีสูงข้ึนไปอีกตามลําดับสWวน Pham, 
& Ahammad (2017) ศึกษาพบวWา ความพึงพอใจเปYนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการตอบสนองความตVองการ
ของลูกคVา ซึ่งความพึงพอใจน้ีจะเปYนประโยชนCตWอผลิตภัณฑCเปYนอยWางมาก และมีความเปYนไปไดVท่ีจะมี
การบอกตWอใหVผูVอ่ืนทราบอยWางแพรWหลาย  

แนวคิดส�วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
อภิญญา  ภัทราพรพิสิฐ (2553) กลWาววWา ปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดการบริการน้ัน มีผล

ตWอการเขVามาใชVบริการของลูกคVา อิทธิพลมาก ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา ดVานการจัดจําหนWาย ดVาน
การสWงเสริมการตลาด ดVานบุคลากร ดVานกระบวนการใหVบริการ และดVานกายภาพ สWวนณัฐธิดา ศรี
ธรรม และไกรชิต สุตะเมือง. (2557) กลWาววWา สWวนประสมทางการตลาดบริการ มีปpจจัยท่ีกระตุVน หรือ
เปYนสิ่งเรVาทางการตลาดท่ีกระทบตWอกระบวนการ การตัดสินใจซื้อ ไดVแกW ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา 
ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ดVานการสWงเสริมการตลาด ดVานพนักงาน ดVานกายภาพ ดVานกระบวนการ
ในสWวนของ Kotler and Armstrong (2010)สWวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญอยWางมากในการ 
นํามาเปYนแนวคิดท่ีเก่ียวขVองกับธุรกิจการ บริการ ซึ่งมีความแตกตWางจากสินคVาอุปโภคและบริโภค
ท่ัวไป จําเปYนตVองใชVสWวนประสมทางการตลาดหรือ (7P’s)เขVามามีสWวนรWวมประกอบดVวย 

1.ดVานผลิตภัณฑC (Product) เปYนสิ่งซึ่งสนองความจําเปYนและความตVองการของมนุษยCไดVคือ 
สิ่งท่ีผูVขายตVอมอบใหVแกWลูกคVาจะไดVรับผลประโยชนCและคุณคWาของผลิตภัณฑCน้ันๆ โดยท่ัวไปแลVว 
ผลิตภัณฑCแบWงเปYน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑCที่อาจจับตVองไดV และผลิตภัณฑCที่จับตVองไมWไดV 

2. ดVานราคา (Price) หมายถึง คุณคWาผลิตภัณฑCในรูปตัวเงิน ลูกคVาจะเปรียบเทียบระหวWาง
คุณคWา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถVาคุณคWาสูงกวWาราคาลูกคVาจะตัดสินใจซื้อ 
ดังน้ัน การกําหนดราคาการใหVบริการมีความเหมาะสมกับระดับการใหVบริการชัดเจน และงWายตWอการ
จําแนกระดับบริการท่ีตWางกัน 

3. ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย (Place) เปYนกิจกรรมท่ีเก่ียวขVองกับบรรยากาศสิ่งแวดลVอม
ในการนําเสนอบริการใหVแกWลูกคVา ซึ่งมีผลตWอการรับรูVของลูกคVาในคุณคWา และคุณประโยชนC ของหาร
บริการท่ีนําเสนอ ซึ่งจะตVองพิจารณาในดVานทําเลท่ีต้ัง (Location) และชWองทางในการนําเสนอบริการ 
(Channels) 

4. ดVานการสWงเสริมการตลาด (Promotion) เปYนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ
ติดตWอสื่อสารใหVผูVบริการ โดยมีวัตถุประสงคCท่ีแจVงขWาวสาร หรือชักจูงใหVเกิดทัศนคติ และพฤติกรรม 
การใชVบริการ และเปYนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธC 

5. ดVานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตVองอาศัยการคัดเลือก การฝvกอบรม 
การจูงใจเพ่ือใหVสามารถสรVางความพึงพอใจใหVกับลูกคVาไดVแตกตWางเหนือคูWแขWงขันเปYนความ สัมพันธC
ระหวWางเจVาหนVาท่ีผูVบริการและ ผูVใชVบริการตWางๆ ขององคCกร เจVาหนVาท่ีตVองมีความสามารถในการ
แกVไขปpญหา สามารถสรVางคWานิยมใหVกับองคCกร 
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6. ดV าน ก ารส รV า งแ ล ะ นํ า เส น อ ลั ก ษ ณ ะท างก าย ภ าพ  (Physical Evidence and 
Presentation) เปYนการสรVางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหVกับลูกคVา โดยพยายามสรVาง
คุณภาพโดยรวม ท้ังทางดVานกายภาพ และรูปแบบการใหVบริการเพ่ือสรVางคุณภาพโดยรวม ท้ัง
ทางดVานการภาพ และดVานกายภาพ และรูปแบบการใหVบริการเพ่ือสรVางคุณคWาใหVกับลูกคVา ไมWวWาจะ
เปYนดVานการแตWงการสะอาดเรียบรVอย การเจรจาตVองสุภาพอWอนโยน และการใหVบริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนC อ่ืนๆ ท่ีลูกคVาควรไดVรับ  

7. ดVานกระบวนการ (Process) เปYนกิจกรรมท่ีเก่ียวขVองกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดVานการบริการ ท่ีนําเสนอใหVกับผูVใชVบริการเพ่ือมอบการใหVบริการอยWางถูกตVองรวดเร็ว และทําใหV
ผูVใชVบริการเกิดความประทับใจ 

จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองผูVวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังน้ี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ี ไดVแกW ลูกคVาท่ีมาใชVบริการลูกคVาท่ี
ใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ใชVวิธีคํานวณหา
ขนาดจากสูตรของ Cochram W. G. (1977) ไดVตัวอยWางจํานวน 400 คน ทําการเลือกสุWมตัวอยWาง
เป�าหมายโดยใชVวิธีเลือกสุWมตัวอยWางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย 
ใชVแบบสอบถาม (Questionnaire) เปYนเคร่ืองมือในการวิจัย และไดVแบWงแบบสอบถาม

ออกเปYน 2 สWวน เพ่ือใชVในเก็บรวบรวมขVอมูล มีดังน้ี  สWวนท่ี  1 ขVอมูลสWวนบุคคลของผูVตอบ
แบบสอบถามจํานวน 6 ขVอ ไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดVตWอเดือนและจํานวนสมาชิก
มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Cheek List) สWวนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาท่ีใชV
บริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงิน จํานวน 7 ดVาน อันไดVแกW (1)ดVานบริการ(2) ดVาน

คุณลักษณะส�วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายไดV/ตWอเดือน 
6.จํานวนสมาชิก 

ความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกค*าท่ีมาใช*บริการ 
1.ดVานบริการ 
2.ดVานราคา 
3.ดVานชWองทางการบริการ 
4.ดVานการสWงเสริมการตลาด 
5.ดVานบุคคล 
6.ดVานกายภาพและการนําเสนอ 
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ราคา (3) ดVานชWองทางการบริการ (4) ดVานการสWงเสริมการตลาด (5) ดVานบุคคล (6) ดVานกายภาพและ
การนําเสนอและ (7) ดVานกระบวนการในการพิจารณาสินเช่ือ ผูVวิจัยนําไปทดลองใชV (Try out) กับ
กลุWมท่ีไมWใชWกลุWมตัวอยWาง จํานวน 30 ตัวอยWาง เพ่ือหาคWาความเช่ือม่ัน (Reliability) คWาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามควรมีคWามากกวWา 0.70 ข้ึนไป (พวงรัตนC ทวีรัตนC ,2543)ไดVคWาความเช่ือม่ัน
แบบสอบถามท้ังฉบับ (Alpha = 0.872)  

การวิเคราะห�ข*อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ีและคWารVอยละ คWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหCดVวย Paired Sample t-test 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบWงออกเปYน 3 สWวนดังน้ี 
1. จํานวนและร*อยละของข*อมูลส�วนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง 

จํานวน  305 คน คิดเปYนรVอยละ69.3 มีชWวงอายุระหวWาง25-40 ปZ จํานวน 254 คน คิดเปYนรVอยละ 
57.7 รองลงมา คือ 41-50 ปZ จํานวน 108 คิดเปYนรVอยละ 24.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
334 คิดเปYนรVอยละ 75.9 สูงกวWาปริญญาตรี จํานวน 96 คิดเปYนรVอยละ 21.8 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 298 คิดเปYนรVอยละ 67.7 ทําธุรกิจสWวนตัว จํานวน 75 คิดเปYนรVอยละ 17.0 
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 61 คิดเปYนรVอยละ 13.9 มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 20,000 – 40,000 บาท กับ 
40,001 – 60,000 บาท จํานวน 159 คิดเปYนรVอยละ 36.1 รายไดV 80,001 บาทข้ึนไป จํานวน 89 คิด
เปYนรVอยละ 20.2 และ 60,001 -80,000 บาท จํานวน 33 คิดเปYนรVอยละ 7.5  

2. ค�าเฉลี่ย( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)คาดหวังและความพึงพอใจท่ีมีตWอสWวน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ของลูกคVาท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึง
ในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 1 คWาเฉลี่ย ( )และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)จําแนกรVายดVาน 
 

ส�วนประสมทางการตลาด 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

 
SD แปลผล 

 
SD แปลผล 

ดVานการบริการ 3.939 0.808 ระดับมาก 3.398 0.849 ระดับปานกลาง 
ดVานราคา 3.843 0.811 ระดับมาก 3.258 0.933 ระดับปานกลาง 
ดVานชWองทางการบริการ 3.750 0.790 ระดับมาก 3.098 0.880 ระดับปานกลาง 
ดVานการสWงเสริมการตลาด 3.784 0.645 ระดับมาก 3.251 0.758 ระดับปานกลาง 
ดVานบุคคล 3.901 0.833 ระดับมาก 3.339 0.920 ระดับปานกลาง 
ดVานกายภาพและการนําเสนอ 4.008 0.726 ระดับมาก 3.540 0.984 ระดับมาก 
ดVานกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อ 4.077 0.741 ระดับมาก 3.411 0.852 ระดับปานกลาง 

รวม 3.900 0.765 ระดับมาก 3.328 0.882 ระดับปานกลาง 
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จากตารางระดับคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของ

สถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (ความคาดหวัง =3.900, SD.=0.765) ซึ่ง

อยูWในระดับมาก (ความพึงพอใจ =3.328, SD.=0.882) ซึ่งอยูWในระดับปานกลาง 
3. ผลการทดสอบสมมุติฐานคาดหวังและความพึงพอใจท่ีมีตWอสWวนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ของลูกคVาท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
(คWา p-value) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

ปRจจัยการตลาด 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

t Sig 
 SD  SD 

ดVานการบริการ 3.939 0.808 3.398 0.849 18.739** 0.000 

ดVานราคา 3.843 0.811 3.258 0.933 13.337** 0.000 
ดVานชWองทางการบริการ 3.750 0.790 3.097 0.879 17.032** 0.000 
ดVานการสWงเสริมการตลาด 3.784 0.645 3.251 0.757 24.548** 0.000 
ดVานบุคคล 3.900 0.833 3.339 0.920 16.439** 0.000 
ดVานกายภาพและการนําเสนอ 4.008 0.726 3.540 0.983 12.383** 0.000 
ดVานกระบวนการในการพิจารณาสินเช่ือ 4.077 0.741 3.410 0.852 26.160** 0.000 

**’ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05 

 

 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจท่ีมีตWอสWวนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของลูกคVาท่ีใชVบริการสินเช่ือบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครพบวWา ทุกดVาน แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  
 
อภิปรายผล  

อาจเปYนเพราะลูกคVาท่ีเขVาใชVบริการมีความคาดหวังสูงในการเขVาใชVบริการสินเช่ือบVานและ
หVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร แตWอยWางไรก็ตามเม่ือมีปpจจัยเกณฑCอ่ืน ท่ีใชV
ประกอบในการขอสินเช่ือไมWผWานเกณฑCจึงทําใหVผูVขอสินเช่ือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
สอดคลVองกับ วนิดา เพชรสังหาร (2553) ท่ีกลWาววWา ความคาดหวัง คือทัศนคติเก่ียวกับความ
ปรารถนา หรือความตVองการของผูVบริโภค ท่ีพวกเขาคาดหวังวWาจะเกิดข้ึนในการบริการน้ันๆ ลูกคVาซื้อ
สินคVา และบริการ เพ่ือตอบสนองความตVองการท่ี เฉพาะเจาะจง และลูกคVาจะประเมินผลของการซื้อ
โดยมีพ้ืนฐานจากสิ่งท่ีคาดหวังวWาจะไดVรับความตVองการสอดคลVองกับวชิราพันธC จมฟอง (2553) ท่ี
กลWาววWา ผลิตภัณฑCหรือบริการ ราคาชWองทางการจัดจําหนWาย (สถานท่ี) และการสWงเสริมการตลาด จะ
สWงผลตWอ ความพึงพอใจของการใชVบริการลูกคVาซึ่งในดVานการอํานวยความสะดวกถือเปYนปpจจัยสําคัญ
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อยWางหน่ึงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับความพึงพอใจของลูกคVาในการเขVามาใชVบริการสอดคลVองกับธัญญ
พัสสC เกตุประดิษฐCและ อิทธิกร ขําเดช (2554) ท่ีกลWาววWา ปpจจัยท่ีความสําคัญมากท่ีสุดของพฤติกรรม
ผูVบริโภค เก่ียวกับสWวนประสมทางการตลาด ดVานสินคVาตรงกับความตVองการ ดVานราคากับราคาสินคVา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพจึงเห็นไดVวWาลูกคVามีความคาดหวังในเร่ืองของราคาและความคุณภาพ
ความเหมาะสมของสินคVาเสมอสอดคลVองกับชุติมา วุฒิศิลป� และประสพชัย พสุนนทC (2558) กลWาววWา 
เพ่ือทําใหVผูVใชVบริการพึงพอใจมากกวWาท่ีคาดไวV ถือเปYนหน่ึงในความสําเร็จของการทําธุรกิจบริการ
สอดคลVองกับ ภัศรา อุทธา (2558) ท่ีกลWาววWา ความคาดหวังของลูกคVามีความสัมพันธCทางบวกกับ
ความพึงพอใจตWอกระบวนการจัดการดVานลูกคVาสัมพันธCและดVานการรักษาลูกคVา 

 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ดVานการบริการสถาบันการเงิน ควรจัดใหVมีการบริการท่ีครบวงจรเพ่ือใหVลูกคVาเกิดความ
สะดวกในการใชVบริการ 
 2. ดVานสถานท่ี ควรมีการจัดระเบียบดVานการจราจรและสถานท่ีใหVมีท่ีจอดรถอยWางเพียงพอ 
เพ่ือรองรับผูVเขVาใชVบริการ 

 3. สถาบันการเงิน ควรทําการประชาสัมพันธCผWานสื่อตWางๆ ใหVมากย่ิงข้ึนเพ่ือใหVผูVใชVบริการ
สามารถเขVาถึงขVอมูลขWาวสาร ไดVหลากหลายชWองทาง 

 4. สถาบันการเงิน ควรจัดอบรมพนักงานใหVเกิดความกระตือรือรVนท่ีจะใหVบริการ ท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1.ควรมีการวิจัยในมิติอ่ืนเพ่ือใหVไดVขVอมูลทางกวVางข้ึนและควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพใหVไดV
ขVอมูลในเชิงลึก  
 2.ดVานการบริการควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใหVบริการท่ีครบวงจรของทางธนาคารและการ
นําเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชVบริการ 

 3.ดVานราคาควรมีการศึกษาเก่ียวกับคWาใชVจWายประกันชีวิตหรือเบ้ียประกันสินเช่ือเคหะ
เพ่ิมเติม 

 4.ดVานกระบวนการพิจารณาสินเช่ือควรศึกษาเก่ียวกับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือและอัตรา
ดอกเบ้ียใหVผูVขอสิ้นเช่ือไดVพิจารณาอยWางหลากหลาย 

 
เอกสารอ*างอิง 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยน้ีเปYนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงคCในการวิจัย เพ่ือ
ศึกษาระดับทัศนคติเปรียบเทียบปpจจัยสWวนบุคคลและศึกษาความสัมพันธCระหวWางทัศนคติของลูกคVาท่ี
มีตWอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญW ขนาดของกลุWม
ตัวอยWางจํานวน400คนโดยใชVแบบสอบถามเปYนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขVอมูลแบWงออกเปYน 3 

สWวน สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW คWาความถ่ี คWารVอยละคWาเฉลี่ย ( )คWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สถิติที่ใชVในการทดสอบสมมติฐาน ไดVแกW การทดสอบ t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการทดสอบ Pearson correlation การหาคWาความสัมพันธCระหวWางตัวแปร 
 ผลการวิจัยพบวWากลุWมตัวอยWาง มีทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอการบริการโดยรวม อยูWในระดับเห็น

ดVวย ( =4.429, S.D.=0.544) การทดสอบสมมติฐานดVวยสถิติ t-test ทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอการ
บริการกับลักษณะสWวนบุคคล เพศ พบวWา ดVานราคาและดVานบุคลากร แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ีการทดสอบเปรียบเทียบ One-way ANOVA ระหวWางคุณลักษณะ
สWวนบุคคล อายุ สถานภาพ รายไดVตWอเดือนกับทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอการบริการ พบวWา แตกตWางกัน 
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01-0.05ตามลําดับในการทดสอบความสัมพันธCระหวWางทัศนคติ
ของลูกคVาท่ีมีตWอคุณภาพการบริการ พบวWา มีความสัมพันธCเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=0.322-
0.562) (P-value ท่ี 0.000) อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
คําสําคัญ: ทัศนคติ ลูกคVา คุณภาพ บริการ 
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Abstract 
This research is quantitative research. has a research objective. To study 

attitude levels Compare personal factors and study the relationship between 
customer attitudes towards service quality of Krung Thai Bank Public Company 
Limited, Tesco Lotus Bangyai, sample size of 400 people, using questionnaires as a 
tool for data collection, divided into 3  The statistics used for data analysis are 

frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (SD), statistics used To test the 
hypothesis testing, including t-test and one-way ANOVA (One-way ANOVA) and the 
Pearson correlation test to evaluate the relationship between variables. 

The results showed that the sample group Have a client's attitude towards 

overall service ( = 4 .4 2 9 , SD = 0 .5 4 4 )  Test of hypotheses by t-test, customer 
attitudes towards services and personal characteristics, found that the prices and 
personnel were significantly different. While the One-way ANOVA comparison 
between personal characteristics, age, status, monthly income and customer 
attitudes towards services showed significant differences. In the testing of the 
relationship between the attitude of the customers on the service quality, it was 
found that there was a positive relationship at a moderate level. (r = 0.322-0.562) (P-
value at 0.000) with statistical significance at the level of 0.01 

 
Keywords: customer attitude, service quality 
 
บทนํา 
 ธนาคารกรุงไทยไดVมีการพัฒนาผลิตภัณฑCและบริการตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยย่ิงข้ึนเปYน
ลําดับ เพ่ือตอบสนองทุกความตVองการของกลุWมลูกคVาในปZ 2560 ธนาคารไดVดําเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑCและการบริการในทุกดVาน ท้ังผลิตภัณฑCดVานเงินฝาก ดVานสินเช่ือ และธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสCเพ่ือความหลากหลายในการใหVบริการ และเพ่ือสอดคลVองกับความตVองการของกลุWม
ลูกคVา กWอใหVเกิดทัศนคติท่ีดีในการใชVบริการไปพรVอมๆกับความสามารถในการแขWงขันในธุรกิจภาค
ธนาคาร ซึ่งธนาคารเล็งเห็นวWาปpจจัยสําคัญท่ีสWงผลตWอพฤติกรรมของลูกคVาหรือผูVใชVบริการ คือ คุณภาพ
การบริการ ซึ่งเปYนการบริการท่ี ผูVใหVบริการสWงมอบความประทับใจของการใหVบริการแกW ลูกคVาเพ่ือ
สรVางผลลัพธCใหVลูกคVาเกิดทัศนคติท่ีดีและกWอใหVเกิดสัมพันธภาพท่ีดี รวมท้ังกระตุVนใหVลูกคVาเหลWาน้ี
กลับมาใชVบริการอยWางตWอเน่ืองตลอดจนการสรVางใหVลูกคVามีความสัมพันธCระยะยาว กWอใหVเกิดความ
จงรักภักดีตWอสินคVาและบริการของธนาคารตลอดไป การสรVางทัศนคติท่ีดีในการบริการใหVกับลูกคVา
ต้ังแตWเร่ิมเขVารับบริการจากธนาคารจึงเปYนสิ่งสําคัญท่ีธนาคารควรพึงปฏิบัติ (รายงานพัฒนาอยWาง
ย่ังยืน ประจําปZ 2560ธนาคารมีการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑCใหVสอดคลVองกับความตVองการของ
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ตลาดและเปYนไปตามความตVองการของลูกคVาแตWละกลุWม ซึ่งจะพิจารณาท้ังในดVานสWวนแบWงการตลาด
วิเคราะหCผลิตภัณฑCท่ีมีอยูWในตลาด เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและป�ดชWองวWาง ปpจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑC
ท่ีหลากหลายไวVใหVบริการเพ่ือตอบสนองความตVองการของลูกคVาทุกกลุWม ต้ังแตWกลุWมเร่ิมทํางานจนถึง
กลุWมเกษียณอายุ การดําเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในชWวงคร่ึงปZหลังของปZ 2560 ธนาคารไดVเร่ิม
ดําเนินโครงการ KTB Transformation โดยไดVมีการนําแนวทางการดําเนินงาน Retail, SMEs, CBC 
ในการดําเนินโครงการ KTB Transformation น้ีไดVมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของสาขาใหV
มีการดําเนินงานในรูปแบบใหมW โดยมีการปฏิบัติงานเพ่ือใหVสาขาสามารถรุกตลาดนําเสนอขาย
ผลิตภัณฑCและบริการไดVอยWางเต็มความสามารถ และการใหVบริการท่ีดีอยWางเสมอตVนเสมอปลายเพ่ือ
การเติบโตอยWางย่ังยืนขององคCกร (รายงานพัฒนาอยWางย่ังยืน ประจําปZ 2560) 
 จากขVอมูลท่ีกลWาวมาแสดงใหVเห็นวWาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตVองเผชิญกับสภาพการ
แขWงขันท่ีรุนแรง เน่ืองจากผูVใชVบริการมีทางเลือกในการใชVบริการทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน และธนาคาร
จัดอยูWในกลุWมธนาคารท่ีมีขนาดใหญW มีสาขาท่ีใหVบริการปริมาณมากดังน้ันธนาคารจึงตVองหาวิธีการและ
แนวทางในการตอบสนองความตVองการของลูกคVาหรือผูVใชVบริการตWางๆ ใหVมีประสิทธิภาพและครอง
สWวนแบWงตลาดใหVไดVมากท่ีสุดเพ่ือบรรลุเป�าหมายของการประกอบธุรกิจน่ันคือ “มีกําไรน่ันเอง” ซึ่ง
ธนาคารไดVพยายามแขWงขันการหาลูกคVาเพ่ิมข้ึน ท้ังเงินฝาก และการใหVบริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารมี โดย
เนVนการใหVบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตVอง เปYนกันเองใชVเทคโนโลยีสูงมีความม่ันคงปลอดภัย มี
ภาพลักษณCที่ดี และมีการใหVบริการธุรกิจแบบครบวงจร 
 ดังน้ันคณะผูVจัดทําวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอคุณภาพการบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญW” และเพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขVอมูล ผูVวิจัยจึงมุWงศึกษากลุWมตัวอยWางของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญWเพ่ือ
ผลท่ีไดVจากการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV 
โลตัส บางใหญW ใหVมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตWอไปและสอดคลVองกับนโยบายในการดําเนินงานของ
ธนาคารในปpจจุบันและในอนาคต 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือการศึกษาระดับทัศนคติ และของผูVมาใชVบ ริการท่ี มีผลตWอ คุณภาพบริการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกVโลตัส บางใหญW  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปpจจัยสWวนบุคคลของลูกคVาท่ีมีตWอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) เทสโกVโลตัส บางใหญW  
 3. เพ่ือ ศึกษาความสัม พันธCระหวWางทัศนคติของลูกคV า ท่ี มีตWอ คุณ ภาพบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญW  
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) 

 ทัศนคติ (Attitude)หมายความถึง สภาพจิตของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรูVในการท่ีจะ
ตอบสนองตWอบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณCเฉพาะอยWางใดอยWางหน่ึงในทํานองวWาชอบหรือไมWชอบ
ตามปกติแลVวบุคคลจะตVองมีทัศนคติตWอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีเก่ียวขVองกับชีวิตประจําวัน ซึ่งไดVมีนักจิตวิทยา
หรือกลุWมผูVที่ทําการศึกษาเร่ืองทัศคติใหVความหมายไวVดังน้ี 

 LiliThurstone(1967)Bovee, Houston and Thrill (1995)และ Schiffman and Kanuk 
(2000) กลWาววWา ทัศนคติเปYนการแสดงออกทางดVานผลรวมของความโนVมเอียงดVานบวกหรือความโนVม
เอียงในดVานลบ และความรูVสึก ความมีอคติ ความรูVสึกท่ีเกิดข้ึนอยูWในใจมากWอน ความคิด ความกลัว 
การลงความเห็นของมนุษยCเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเชWน ตราผลิตภัณฑCบริการ รVานคVาปลีก เพราะ
ทัศนคติมีความสัมพันธCตWอการซื้อ และการกระทําของผูVบริโภคท้ังหลายเน่ืองจากเปYนผลของ
กระบวนการทางจิตวิทยาในสWวนของ Roger(1978) อธิบายวWา ทัศนคติเปYนดัชนีช้ีวWาบุคคลน้ันคิด และ
รูVสึกอยWางไรกับคนรอบขVาง วัตถุหรือสิ่งแวดลVอมตลอดจนสถานการณCตWางๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐาน
มาจากความเช่ือท่ีอาจสWงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตไดV ทัศนคติจึงเปYนเพียงความพรVอมท่ีจะตอบสนอง
ตWอสิ่งเรVา และเปYนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวWาชอบหรือไมWชอบตWอประเด็นหน่ึงๆ ซึ่งถือเปYนการ
สื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเปYนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมี
ผลตWอพฤติกรรมตWอไป ในสWวนของ Newstromและ Devis (2002) กลWาววWา ทัศนคติ คือ ความรูVสึก
หรือความเช่ือ ซึ่งสWวนใหญWใชVตัดสินวWา พนักงานรับรูVสภาวะแวดลVอมของพวกเคVาอยWางไรและผูกพันกับ
การกระทําของพวกเคVาหรือมีแนวโนVมของการกระทําอยWางไร และสุดทVายมีพฤติกรรมอยWางไรศิ
ริวรรณ เสรีรัตนC (2552) กลWาววWา ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมWพึงพอใจของ
บุคคล ความรูVสึกดVานอารมณCและแนวโนVมการปฏิบัติที่มีผลตWอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริการ (Service Quality Concept) 
เน่ืองจากการบริการเปYนงานท่ีไมWสามารถจับตVองไดVจึงเปYนการยากท่ีจะทําการประเมินคุณภาพ

ของการบริการแตWนักวิชาการหลาย ๆ ทWานไดVใหVคํานิยามและแนวทางในการประเมินคุณภาพของการ
บริการไวVนWาสนใจ ดังน้ี 
 Reichheld&Sasser (1990) กลWาววWา คุณภาพการใหVบริการคือ การสWงมอบบริการท่ีมี
คุณภาพเปYนกลยุทธCที่จําเปYนสําหรับการอยูWรอด และประสบความสําเร็จในสภาพแวดลVอม การแขWงขัน
ในปpจจุบันในสWวนของ Aaker (1991) กลWาววWา คุณภาพท่ีรับรูVไดVโดยความรูVสึกของผูVใชVบริการท่ีรูVสึกวWา
ไดVรับสิ่งท่ีเหนือกวWาสินคVาและบริการท่ีจWายไป มีการใหVความสําคัญกับจุดมุWงหมาย ในการใชVงานใหV
คุณคWากับสินคVาช้ินน้ัน คุณภาพท่ีใชVบริการรับรูVไดVจะไมWเปลี่ยนตามความประทับใจ ในสินคVาในสWวน
ของCordupleski, Rust, and Zahorik(1993) กลWาววWา คุณภาพการใหVบริการ เปYนสWวนขยายของ
บริการ กระบวนการบริการ และองคCกรท่ีใหVบริการท่ีสามารถตอบสนองหรือทําใหVเกิดความพึงพอใจ
ในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานท่ีมองคุณภาพการใหVบริการผWานกรอบการมองดVานความ
พึงพอใจตWอการใหVบริการ สWวนของKotler (2000) กลWาววWา การบริการ คือ ผลประโยชนCจากกิจกรรม
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ท่ีมีไวVสําหรับเพ่ือเสนอขาย และทําใหVลูกคVาไดVรับความพอใจ ซึ่งมีลักษณะอยูW 4 ประเภท คือ (1).จับ
ตVองไมWไดVเพราะบริการไมWสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูVสึกไดVกWอนท่ีจะมีการซื้อบริการ  (2). ไมW
แนWนอน เพราะลักษณะการบริการน้ันมีความไมWแนWนอนเพราะตVองดูปpจจัยอ่ืนอีกดVวย เชWน ใครเปYน
ผูVขายจะขายอยWางไรท่ีไหนและเม่ือไหรW (3). แยกการใหVบริการไมWไดVเพระการบริการเปYนท้ังการผลิต
และการบริโภคท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกันดังน้ันจึงควรทําพรVอมกัน และ (4). เก็บไมWไดV เพราะบริการ
เปYนสิ่งท่ีไมWสามารถมองเห็น ดังน้ันจึงผลิตหรือเก็บรักษาไมWไดVโดยถVาความปรารถนาบริการมีอยWาง
สมํ่าเสมอการบริการน้ันก็จะไมWเกิดปpญหา แตWถVาความปรารถนาบริการไมWมีความแนWนอนจะสWงผลใหV
เกิดผลเสียในสWวนของClemes (2011) และLadhari (2008) กลWาววWา คุณภาพการใหVบริการไดVรับการ
มุWงเนVนไปท่ีการศึกษาจํานวนมากต้ังแตWการสรVางคอนเซ็ปตCในชWวงตVนเน่ืองจากการใหVบริการในระดับท่ี
เปYนบวกทําใหVเกิดขVอไดVเปรียบทางการแขWงขันสําหรับองคCกร ในสWวนของ Meesala (2016) กลWาววWา 
การใหVบริการท่ีมีคุณภาพสูงเปYนกุญแจสูWความสําเร็จในการใหVบริการอุตสาหกรรม ในยุคปpจจุบันของ
การแขWงขันท่ีรุนแรงการเฝ�าติดตาม และ การปรับปรุงคุณภาพการบริการเปYนสิ่งสําคัญอยWางย่ิงสําหรับ
การพัฒนาประสิทธิภาพและปริมาณธุรกิจ  ในสWวนของParasuraman, Zeithaml& Berry (2013) 
ไดVกําหนดเคร่ืองมือในการวัดคุณภาพการใหVบริการ (Service Quality)เปYนสิ่งท่ีลูกคVาทุกคนคาดหวังท่ี
จะไดVรับจากการบริการในการใหVบริการ ลูกคVาจะวัดจากเคร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการซึ่งเปYนการวัด
คุณภาพจาก 5 ดVานดังน้ี (1). ความเปYนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควร
มีความ เปYนรูปธรรมท่ีสามารถสัมผัสจับตVองไดV (2). ความนWาเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การ
ใหVบริการตVองตรงตามเวลาท่ีสัญญาไวV (3). การตอบสนองลูกคVา (Responsive) หมายถึง ความ
รวดเร็วเปYนความต้ังใจท่ีจะชWวยเหลือลูกคVา โดยใหVบริการอยWางรวดเร็ว และกระบวนการในการ
ใหVบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (4). การใหVความม่ันใจแกWลูกคVา (Assurance) หมายถึง การบริการจาก
พนักงานท่ีมีความรูVความสามารถในการใหVขVอมูลท่ีถูกตVองมีทักษะในการทํางานตอบสนองความ
ตVองการของลูกคVา และมนุษยCสัมพันธCท่ีดี และ (5). การเขVาใจและรูVจักลูกคVา (Empathy) หมายถึง 
พนักงานท่ีใหVบริการลูกคVาแตWละรายดVวยความเอาใจใสWและใหVความเปYนกันเองและดูแลลูกคVา
เปรียบเสมือนญาติ จากการศึกษาของ หทัยรัตนC บรรลือ (2556) ไดVศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ลูกคVาท่ีมีตWอการใหVบริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา มีวัตถุประสงคCเพ่ือการศึกษาความ
พึงพอใจของลูกคVาท่ีมีตWอคุณภาพการใหVบริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา จํานวน 290 
คน ใชVการรวบรวมขVอมูลดVวยแบบสอบถามโดยยึดแบบสอบถามของ ParasuramanและวิเคราะหC
สถิติโดยใชVคWาความถ่ีคWารVอยละ คWาเฉลี่ย และคWา เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA 
 ผลการวิจัยพบวWา กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนเพศหญิง อายุ 41 ปZข้ึนไป สถานภาพ สมรส 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ขVาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 10,000-
20,000 บาท มีจํานวนคร้ังท่ีใชVบริการธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดาเฉลี่ยตWอเดือน 4 คร้ังข้ึนไป
บริการของธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา 1-3 ปZ และ 10 ปZข้ึนไป สําหรับความพึงพอใจท่ีมีตWอ
คุณภาพการใหVบริการของธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดาโดยรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดVานพบวWา มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดVานการตอบสนองความตVองการ รองลงมาคือ ดVานการใหV
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ความม่ันใจ ดVานความเปYนรูปธรรมของบริการ ดVานความนWาเช่ือถือหรือความไวVวางใจ และดVานการ
เขVาใจการรับรูVความตVองการของผูVรับบริการตามลําดับในสWวนของ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ไดV
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคVาตWอคุณภาพการใหVบริการของศูนยCบริการลูกคVา จีเนท โมบาย
เซอรCวิส เซ็นเตอรC จันทบุรี การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึง
พอใจของลูกคVาตWอคุณภาพการใหVบริการของศูนยCบริการลูกคVาจีเนท โมบายเซอรCวิส เซ็นเตอรC 
จันทบุรีจํานวนกลุWมตัวอยWางท่ีใชV245 คน คือสถิติท่ีใชVวิเคราะหCขVอมูล คือคWารVอยละ คWาเฉลี่ย คWาสWวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวWาผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวWา 20 ปZ 
คิดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนตํ่ากวWา 10,000 บาท และประกอบอาชีพ 
รับจVาง/ลูกจVาง ผลการวิเคราะหCความพึงพอใจของลูกคVาตWอคุณภาพการใหVบริการโดยภาพรวมอยูWใน
ระดับมากพบวWา ลูกคVาพึงพอใจอันดับแรกคือดVานการใหVความม่ันใจแกWผูVรับบริการรองลงมาคือดVาน
ความเห็นอกเห็นใจผูVรับบริการดVานความเปYนรูปธรรมของการบริการดVานความนWาเช่ือถือไวVใจในการ
บริการและอันดับสุดทVายดVานการตอบสนองตWอผูVบริโภคตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวWา
ลูกคVาท่ีมีเพศ และอายุตWางกัน มีความพึงพอใจตWอคุณภาพการใหVบริการแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05ในการศึกษาของปpณณวัชรC พัชราวลัย (2558) ไดVทําการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจตWอคุณภาพการบริการ และการรับรูVภาพลักษณCธนาคารเฉพาะกิจท่ีสWงผลตWอความภักดีในการใชV
บริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคC เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตWอความพึงพอใจตWอคุณภาพการบริการของธนาคารเฉพาะกิจ กลุWมตัวอยWาง 
จํานวน 400 คน วิเคราะหCสถิติโดยใชVคWาความถ่ีคWารVอยละ คWาเฉลี่ย และคWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, 
One-way ANOVA ผลการวิจัยพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง 236 คน มีอายุ
ระหวWาง20–30 ปZ จํานวน 248 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 242 คน มีสถานภาพของผูVมารับ
บริการเปYนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 162 คน มีรายไดV 15,001–25,000 บาท/เดือน จํานวน 
171 คน และรูVจักธนาคารออมสินมากท่ีสุด 288 คน ไมWรูVจักธนาคารเพ่ือการนําเขVาและสWงออกมาก
ท่ีสุด 112 คน ผลการวิเคราะหCพบวWา ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูVบริโภคแตWละดVาน
สWงผลตWอ ความภักดีของผูVใชVบริการธนาคารเฉพาะกิจ เม่ือพิจารณารายดVานพบวWา ความนWาเช่ือถือ 
ความม่ันใจ ดVานการสรVางบริการใหVเปYนรูปธรรม ดVานความใสWใจ และดVานการตอบสนองความตVองการ
ของลูกคVา สWงผลตWอความภักดีในการใชVบริการของลูกคVาผูVใชVบริการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05ในสWวนของ Erika Egonsson (2013) ไดVทําการศึกษาเร่ือง บริการหลังการขายและการบริการ
ลูกคVาการตลาดเชิงสัมพันธC กรณีศึกษาอุปกรณCเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหนักในประเทศสวีเดน
ผลการวิจัยพบวWา เน่ืองจากความซับซVอนท่ีเพ่ิมข้ึนในผลิตภัณฑCทางธุรกิจกับธุรกิจความสัมพันธC
ระหวWางการใหVขายและผูVซื้อมักจะไมWสิ้นสุดหลังจากการทําธุรกรรมการซื้อท่ีลูกคVาซื้อผลิตภัณฑCควบคุม
ความคาดหวังจะมาพรVอมกับผลิตภัณฑCท่ีจะตอบสนองความตVองการของผูVซื้อดังน้ันการบูรณาการ
บริการในการเสนอขายสินคVาหลักในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีโดยเฉพาะอยWางย่ิงบริการหลังการขายท่ี
ถือวWาเปYนเคร่ืองมือในการเสริมสรVางความเปYนประโยชนCที่มีคุณคWาสําหรับลูกคVา เชWนเดียวกับการท่ีเปYน
โอกาสทางธุรกิจใหVกับ บริษัทไดVบริการหลังการขายและไดVรับการพิสูจนCวWามีความสําคัญหลังการขาย
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เชิงกลยุทธCสามกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหVบริการหลังการขายในอุตสาหกรรมการ
ผลิตคือตVองมีดVานเทคนิค ขVอมูลการจัดจําหนWายช้ินสWวนอะไหลWและการดูแลลูกคVาอยWางไรก็ตาม
การศึกษาอยWางเขVมขVนเก่ียวกับการบริการหลังการขายในอุตสาหกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงแบบน้ี กิจกรรม
ท่ีสําคัญของการบริการหลังการขายบริการคือมุWงเนVนไปท่ีความสัมพันธCกับลูกคVาและการบริการหลัง
การขายจากผูVใหVบริการ 

จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองผูVวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังน้ี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช*ในการวิจัยการวิจัยคร้ังน้ีเปYนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคVาท่ีมาใชVบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV 
โลตัส บางใหญW สุWมตัวอยWางแบบไมWทราบประชากรท่ีชัดเจน(Cochran:1977) ไดVขนาดตัวอยWาง 400 
รายใชVวิธีการสุWมตัวอยWางแบบไมWใชWความนWาจะเปYน (Non-ProbabilitySample) การสุWมกลุWมตัวอยWาง
ตามสะดวก (convenience sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใชVการเก็บรวบรวมขVอมูล คือ แบบสอบถามท่ีเปYน
มาตรฐานของ Frederick Herzbergand others (1959)และนํามาดัดแปลงใหVเขVากับหนWวยงานท่ีทํา
การสํารวจ โดยผูVวิจัยไดVใชVทฤษฎีการวัดแบบมาตรวัดของลิเคิรCท (Likert Scale) แบบสอบถาม แบWง
ออกเปYน 3 สWวนดังน้ีสWวนท่ี 1คําถามเก่ียวกับคุณลักษณะสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดVตWอเดือน เปYนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)สWวนท่ี 2คําถาม
เก่ียวกับทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอการบริการของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)เทสโกVโลตัส บาง
ใหญW4ดVานไดVแกW ทัศนคติดVานราคา ทัศนคติดVานสถานท่ีทัศนคติดVานการสWงเสริมการตลาด และ

Independent Variables Dependent Variables 

คุณลักษณะส�วนบุคคล 
อันไดVแกWเพศอายุ สถานภาพ 
การศึกษาอาชีพ และรายไดVตWอเดือน 

คุณภาพการบริการ 
1. ความเปYนรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 
2. ความนWาเช่ือถือหรือความไวVวางใจ (Reliability) 
3.  การตอบสนองความตVองการ (Responsiveness) 
4. การใหVความม่ันใจ (Assurance) 
5. การเขVาใจการรับรูVความตVองการของผูVรับบริการ 
(Empathy) 

ทัศนคติของลกูค*าท่ีมีต�อการบริการ 
- ดVานราคา 
- ดVานสถานท่ี 
- ดVานการสWงเสริมการตลาด 
- ดVานบุคลากร 
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ทัศนคติดVานบุคลากรและ สWวนท่ี 3คําถามเก่ียวกับ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เทสโกVโลตัส บางใหญW 5 ดVานไดVแกW ความเปYนรูปธรรมของการบริการ ความนWาเช่ือถือหรือ
ความไวVวางใจการตอบสนองความตVองการ การใหVความม่ันใจ และการเขVาใจการรับรูVความตVองการ
ของผูVรับบริการ ใชVแบบมาตรประมาณคWา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยมีเกณฑCแปรผลคWาคะแนน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังน้ี  4.51-5.00 เทWากับดีท่ีสุด3.51-4.50 เทWากับดี2.51-3.50 เทWากับปาน
กลาง1.51-2.50 เทWากับนVอย และ 1.00-1.50 เทWากับนVอยท่ีสุดผูVวิจัยนําไปทดลองใชV (Try out) กับ
กลุWมท่ีไมWใชVตัวอยWาง จํานวน 30 ราย เพ่ือหาคWาความเช่ือม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับตVองไมWนVอยกวWา 0.7 
(พวงรัตนC ทวีรัตนC, 2550) ไดVคWาความเช่ือม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับ (Alpha= 0.95) 

การวิเคราะห�ข*อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ีและคWารVอยละ คWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหCดVวยt-test และ การวิเคราะหC
ความแปรปรวนทางเดียวOne-way ANOVA โดยวิธี วิธี LSD (Lest Significant Difference) ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 3. ใชVการทดสอบหาคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCแบบเพียรCสัน (Pearson product-moment 
correlation coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธCระหวWางทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอคุณภาพการบริการ
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกVโลตัส บางใหญWโดยการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางตัว
แปร 2 ตัวแปรโดยมีเกณฑCระดับความสัมพันธC(Hinkle, 1998)ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 1 ระดับความสัมพันธC 
 

 ค�า r  ระดับความสมัพันธ� 
0.90   - 1.00 มีความสัมพันธCกันระดับสูงมาก 
0.70   - 0.90 มีความสัมพันธCกันระดับสูง 
0.50   - 0.70 มีความสัมพันธCกันระดับปานกลาง 
0.30   -0.50 มีความสัมพันธCกันระดับตํ่า 
0.00   - 0.30 มีความสัมพันธCกันระดับตํ่ามาก 

 

ผลการวิจัย 
พบวWาผูVตอบแบบสอบถามคือ ลูกคVาสWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 52.20 มีชWวงอายุ 21–30 

ปZ รVอยละ 54.00 มีสถานภาพสมรสรVอยละ68.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รVอยละ 54.80 มี
อาชีพเปYนพนักงานเอกชนรVอยละ35.50และมีรายไดV15,000-20,000บาท รVอยละ 36.00  
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ทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอการบริการโดยรวมอยูWในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดVาน พบวWา 
ดVานราคาอยูWในระดับมากท่ีสุด ดVานสถานท่ีดVานการสWงเสริมการตลาด และดVานบุคลากร อยูWในระดับ
มาก 

คุณภาพของลูกคVาท่ีมีตWอการบริการโดยรวมอยูWในระดับดี พิจารณาปpจจัยรายดVาน พบวWา 
ความเปYนรูปธรรมของการบริการ อยูWในระดับดีที่สุด ความนWาเช่ือถือหรือความไวVวางใจการตอบสนอง
ความตVองการการใหVความม่ันใจและการเขVาใจการรับรูVความตVองการของผูVรับบริการอยูWในระดับดี 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติในการเขVารับบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV
โลตัส บางใหญW กับลักษณะสWวนบุคคล 
 

ทัศนคติในการเข*ารับบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เทสโก*โลตัส บางใหญ� เพ

ศ 

อา
ยุ 

สถ
าน

ภา
พ 

ระ
ดับ

กา
รศึ

กษ
า 

อา
ชีพ

 

รา
ยไ

ด*เ
ฉลี่

ย

ต�อ
เดื

อน
 

1.ดVานราคา 4.266** 3.638** 5.230* 0.112 1.857 1.897 

2. ดVานสถานท่ี 1.499 0.024 2.550 0.104 0.614 0.537 

3. ดVานการสWงเสริมการตลาด -1.296 0.356 3.344* 0.031 0.724 0.073 

4. ดVานบุคลากร 4.233** 1.422 3.769* 0.010 1.110 3.304* 

P<0.05*, P<0.01** 

จากตารางผลการเปรียบเทียบทัศนคติในการเขVารับบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เทสโกVโลตัส บางใหญW กับลักษณะสWวนบุคคลจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน พบวWา ปpจจัยดVานราคา ดVานบุคลากรและการสWงเสริมทางการตลาดแตกตWาง
กันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3 คWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCระหวWางทัศนคติ ดVานราคา ดVานสถานท่ีดVานการสWงเสริม
การตลาดดVานบุคลากรกับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญW 
 

P<0.05*, P<0.01** 

จากตารางคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCระหวWางทัศนคติ ดVานราคา ดVานสถานท่ีดVานการสWงเสริม
การตลาดดVานบุคลากรกับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญW

ตัวแปร 1 2 3 4 5 

1. ดVานราคา 1     

2. ดVานสถานท่ี 0.477** 1    

3. ดVานการสWงเสริมการตลาด 0.232** 0.368** 1   

4. ดVานบุคลากร 0.453** 0.449** 0.509** 1  

5. คุณภาพบริการ 0.562** 0.526** 0.322** 0.524** 1 
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มีความสัมพันธC(Pearson Correlation) เชิงบวก โดยมีคWา r อยูWระหวWาง 0.232 – 0.562 ซึ่งมี
ความสัมพันธCอยูWในระดับตํ่าไปถึงปานกลาง มีความสัมพันธCอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-Value 0.01 
 
อภิปรายผล 

ดVานราคาอยูWในระดับมากท่ีสุด อาจเปYนเพราะวWา อัตราคWาธรรมเนียมในการเขVารับบริการ
ตWางๆ ตํ่า และ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูง ซึ่งสอดคลVองกับการศึกษาของ กัญญาภัทร จันทรCโพธ์ิ 
(2554)ศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอการเลือกใชVธนาคารทางอินเตอรCเน็ตของธนาคารกรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) สาขาเซนทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกWนพบวWากลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญในเร่ืองการคิด
คWาธรรมเนียมตWางๆ ในการใหVบริการ เชWนคWาธรรมเนียมรายปZ คWาธรรมเนียมการทําธุรกรรมตWอคร้ัง 
ดังน้ันการคิดคWาธรรมเนียมท่ีสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับการทําธุรกรรมผWานชWองทาง
อ่ืน อาจสWงผลตWอการตัดสินใจใชVบริการของผูVบริโภค และยังสอดคลVองกับงานวิจัยของ เอกรัฐ วงศCวระ
กุล (2553)ไดVศึกษาปpจจัยการตัดสินใจเลือกใชVบริการสินเช่ือท่ีอยูWอาศัยกับธนาคารพาณิชยC ของ
คนทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวWา การวิเคราะหCปpจจัยการตัดสินใจเลือกใชV
บริการสินเช่ือท่ีอยูWอาศัยกับธนาคารพาณิชยCพบวWา โดยรวมอยูWในระดับท่ีมีผลตWอการตัดสินใจมาก  
 ดVานสถานท่ีอยูWในระดับทัศนคติเห็นดVวย อาจเปYนเพราะวWาสถานท่ีจอดรถบริเวณธนาคารมี
จํานวนเพียงพอกับผูVท่ีมาใชVบริการของธนาคาร ท่ีลูกคVาใหVความสนใจเปYนอยWางมากสอดคลVองกับ
การศึกษาของ วรฤทัย สุภัทรเกีรยติ (2552) ไดVศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอความตVองการของลูกคVาใน
ศูนยCการคVาเซนทรัล พลาซWา รัชดา-พระราม 3 ผลการศึกษาพบวWา สิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพ
รวมอยูWในระดับปานกลาง พบวWาสถานท่ีต้ังของหVางสรรพสินคVาอยูWในบริเวณท่ีสะดวกตWอการเดินทาง
หVางสรรพสินคVาวางตําแหนWงรVานคVาเหมาะสม สะดวกตWอการใชVบริการ หVางสรรพสินคVามีพ้ืนท่ี
ใหVบริการกวVางขวางเพียงพอตWอจํานวนลูกคVาท่ีเขVามาใชVบริการและหVางสรรพสินคVามีการจัดวางรVานคVา
อยWางเปYนระเบียบอาจทําใหVลูกคVามีระดับความตVองการท่ีอยูWในระดับมากข้ึนไดV 
 ดVานการสWงเสริมการตลาดอยูWในระดับระดับมากอาจเปYนเพราะวWา ทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมกับ
การเขVารับบริการสะดวกสบาย สอดคลVองกับงานวิจัยของวิชชารียา เรืองโพธ์ิ (2553) ไดVทําการศึกษา
ปpจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตWอการตัดสินใจเลือกใชVบริการศูนยCการคVาสยามพารากอน ผลการศึกษา
พบวWา ผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญกับตําแหนWงท่ีต้ังของศูนยCการคVาสยามพารากอน พบวWา ดVาน
ชWองทางการจัดจําหนWาย มีอิทธิพลตWอการตัดสินใจเลือกใชVบริการศูนยCการคVาสยามพารากอนโดยรวม 
อยูWในระดับมาก  
 ดVานบุคลากรอยูWในระดับมากเม่ือทWานมีปpญหาในการใชVบริการพนักงานสามารถใหVคําแนะนํา
และสามารถแกVปpญหาใหVทWานไดV สอดคลVองกับงานวิจัยของ ประพันธC แถวกระตWาย (2556)ไดV
ทําการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีผลตWอปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดของลูกคVาท่ีมาใชVบริการธนาคาร
กสิกรไทยสาขาสี่แยกราชวงศC ผลการวิจัยพบวWา ปpจจัยดVานบุคลากรผูVใหVบริการมีผลตWอความพึงพอใจ
ของลูกคVาท่ีมาใชVบริการ โดยลูกคVาใหVความสําคัญกับพนักงานท่ีมีกิริยาสุภาพ เต็มใจใหVบริการอยWาง
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เปYนกันเอง ใหVบริการท่ีรวดเร็วและตรงกับความตVองการรวมท้ังจํานวนพนักงานมีเพียงพอตWอการ
ใหVบริการ 

 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะจากการวิจัยเพือ่นําไปใช* 
 จากผลการวิจัย ผูV วิ จัยไดV เห็นถึง ทัศนคติของลูกคVาท่ี มีตWอคุณภาพการบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทสโกV โลตัส บางใหญW จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทัศนคติของลูกคVาท่ีมีตWอ
การบริการจะสWงผลถึงประสิทธิภาพของธนาคารและการดําเนินงาน และสWงผลถึงความม่ันคงของ
ธนาคารไดV ผูVวิจัยจึงมีขVอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับใชV ดังน้ี  
 1. ดVานราคา โดยลูกคVาใหVความสําคัญใน 2 ดVาน คือ อัตราดอกเบ้ียซึ่งระดับอัตราดอกเบ้ีย
ของธนาคารคWอนขVางตํ่ากวWาเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารคูWแขWง ดังน้ัน ในสภาวการณCแขWงขันสูง
ผูVบริหารควรใหVความสําคัญในการเสนออัตราดอกเบ้ียใหVเทWาเทียมกับอัตราดอกเบ้ียในธนาคารคูWแขWง
ระดับเดียวกัน อีกสWวนหน่ึงท่ีลูกคVาใหVความสนใจเก่ียวกับราคาคWาธรรมเนียมในการบริการซึ่งใน
ปpจจุบันการบริการจะเปYนสWวนจูงใจในการใหVลูกคVาใชVผลิตภัณฑCอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ธนาคารควร
พิจารณาคWาธรรมเนียมบริการตWางๆ ท่ีเปYนการจูงใจแกWผูVท่ีเปYนลูกคVาประจําหรือขาจร เพ่ือใหVลูกคVาใชV
บริการเพ่ิมข้ึน 
 2. ดVานสถานท่ี ธนาคารควรปรับปรุงสถานท่ีใหVมีความทันสมัย เปYนการบWงบอกถึงภาพลักษณC
ท่ีดีของธนาคาร นอกจากน้ียังควรจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกตWางๆ เชWน นํ้าด่ืม หนังสือพิมพC นิตยา
สารตWางๆ ไวVใหVบริการแกWลูกคVา ท่ีมาน่ังรอใชVบริการ ซึ่งจะเปYนการกระตุVนใหVลูกคVามาใชVบริการมากข้ึน 
รวมถึงการมีป�ายบอกหนVาหVางสรรพสินคVาใหVชัดเจน ทําใหVลูกคVาทราบวWาธนาคารมีจุดบริการท้ัง
รูปแบบของสาขาและในรูปแบบของธนาคารอิเล็กทรอนิกสCท่ีใหVบริการอยูWในจุดใดของหVางสรรพสินคVา 
เปYนการสรVางความสะดวกในการใชVบริการของลูกคVาอีกหน่ึงจุด 
 3. ดVานการสWงเสริมการตลาด ธนาคารควรใหVความสําคัญกับ การแจVงขVอมูลขWาวสารของ
ธนาคารโดยตVองการใหVติดประกาศตWางๆ ของธนาคารใหVชัดเจน ซึ่งสWวนหน่ึงคือการแสดงถึงความ
โปรWงใสของธนาคาร หรืออีกประการหน่ึงการติดประกาศตWางๆ ในขVอมูลท่ีนWาสนใจอยWางชัดเจนเปYน
จุดเดWนอาจจะเปYนการเสริมสรVางแรงจูงใจตWอการใชVบริการตWางๆ ของธนาคารโดยคณะผูVวิจัยเสนอใหVมี
การทําป�ายประกาศท่ีเหมาะสม สวยงาม สะดุดตาและใหVขVอมูลท่ีลูกคVาสWวนใหญWตVองการทราบ เชWน 
อัตราดอกเบ้ีย การนําเสนอกองทุนหลักทรัพยCท่ีออกใหมW การใหVผลตอบแทนตWางๆท่ีอาจจะเปYนสWวน
สําคัญตWอการจูงใจใหVลูกคVาตัดสินใจใชVบริการมากข้ึน สําหรับสWวนท่ีจะสื่อภาพลักษณCท่ีดีของธนาคาร
คือ การสื่อสารผWานสื่อโฆษณาหรือโซเชียลมีเดียในดVานตWางๆ โดยตVองมีการเลือกสรรหลักท่ีลูกคVาสนใจ 
เชWน การเปลี่ยนแปลงในดVานตWางๆ ขององคCการการชWวยเหลือสังคมในดVานตWางๆ หรืออัตราดอกเบ้ียท่ี
เปYนสWวนจะทําใหVลูกคVาสนใจท้ังดVานเงินฝากและการบริการดVานสินเช่ือและท่ีสําคัญธนาคารเปYนธุรกิจ
บริการ ดังน้ัน บุคลากรหรือพนักงานในระดับตWางๆ ควรมีความรูVในขVอมูลขWาวสารท่ีเปYนปpจจุบัน
โดยเฉพาะอัตราดอกเบ้ีย และอัตราคWาบริการตWางๆ และสิ่งท่ีจะสรVางความประทับใจใหVกับลูกคVาเพ่ือ
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สรVางทัศนคติท่ีดี คือ การบริการท่ีเปYนมิตรและมีจิตใจในการใหVบริการโดยธนาคารควรจะใหVพนักงาน
ทุกระดับช้ันเขVารWวมกิจกรรม การเปYนผูVใหVบริการอยWางมืออาชีพ 
 4. ดVานบุคลากร ธนาคารควรใหVความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคCกร
ควรปรับปรุงความรวดเร็วในการใหVบริการ โดยธนาคารควรมีการอบรมและเพ่ิมความรูVในดVานการ
บริการและเสริมทักษะใหVแกWบุคลากรในเร่ืองผลิตภัณฑCและบริการตWางๆ ของธนาคาร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานใหVสามารถใหVบริการลูกคVาไดVอยWางรวดเร็วและถูกตVองแมWนยํา 
เพ่ือสรVางความประทับใจใหVแกWลูกคVา และมีทัศนคติท่ีดีในการใชVบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ข*อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
 เพ่ือใหVผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายตWอไปในทัศนะท่ีกวVางมากข้ึนอันจะเปYนประโยชนC
แกWการดําเนินงานของธนาคารเพ่ิมมากข้ึน ผูVวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังตWอไป 
ดังน้ี 
 1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีผลตWอการรับรูVของธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) เน่ืองจากปpจจุบันธุรกิจธนาคารหลายท่ีไดVมีการพัฒนาท้ังเทคโนโลยี อันทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงในการทําธุรกรรมการเงิน การพัฒนาจะทําใหVผูVบริโภครับรูVและจดจําไดVมากข้ึนจะ
สWงผลตWอความจงรักภักดีของผูVบริโภคท่ีมีตWอธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ไดV 
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑCของธนาคารท่ีผูVใชVบริการมีความตVองการ เพ่ือนํามาเปYนกล
ยุทธCทางการตลาดดVานผลิตภัณฑCของธนาคาร เพ่ือเปYนประโยชนCในการเสนอผลิตภัณฑCของธนาคารใหV
ตรงตWอความตVองการของลูกคVาผูVมาใชVบริการธนาคารมากท่ีสุด 
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ปRจจัยท่ีมีผลต�อความเช่ือม่ันในการใช*บริการทางการเงินผ�าน Mobile 
Banking Application ของผู*ใช*บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors that Affect the Confidence in Using Financial Services 
via Mobile Banking Application of Users in Bangkok 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีมีผลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile 
Banking Application ของผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคC1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ใน การใชV บ ริก ารท างก าร เงิน ผW าน  Mobile Banking Application ขอ งผูV ใชV บ ริก ารใน เขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการ
ทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ของผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือ
ศึกษาความแตกตWางของปpจจัยสWวนบุคคลท่ีมีผลตWอปpจจัยสWวนประสมการตลาดของการใชVบริการทาง
การเงินผWาน Mobile Banking Application ของผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชVใน
การศึกษาคือกลุWมผูVบริโภคท่ีเคยใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ของ
ธนาคารในประเทศไทยท่ีอาศัยอยูWในเขตกรุงเทพมหานครดVวยแบบสอบถามจํานวน 400ชุด 

ผลการวิจัยพบวWา 1) ผูVใชVบริการสWวนใหญWใชVบริการทางการเงินผWานธนาคารกสิกรไทยมาก
ท่ีสุดโดยสWวนใหญWใชVบริการมากกวWา 5 คร้ังตWอเดือนและมีเหตุผลแรกท่ีตัดสินใจใชVบริการทางการเงิน
ผWาน Mobile Banking Application คือความสะดวกสบายสามารถทําธุรกรรมไดVทุกท่ีทุกเวลาซึ่ง
ผูVใชVบริการมากกวWาคร่ึงหน่ึงใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ในการทํา
ธุรกรรมโอนเงินระหวWางบัญชี 2) ปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทาง
การเงินผWาน Mobile Banking Application ประกอบดVวย 4 ปpจจัยโดยเรียงลําดับจากมากไปนVอย
ไดVแกWปpจจัยดVานผลิตภัณฑCปpจจัยดVานชWองทางการใหVบริการปpจจัยดVานราคาและปpจจัยดVานการสWงเสริม
การตลาดและ3) ปpจจัยสWวนบุคคลพบวWาอายุและระดับรายไดVท่ีตWางกันมีผลตWอความเช่ือม่ันในการใชV
บริการท่ีแตกตWางกันโดยผูVใชVบริการท่ีมีอายุ 31 ปZข้ึนไปจะมีความเช่ือม่ันในการใชVบริการทางการเงิน
ผWาน Mobile Banking Application มากกวWากลุWมอ่ืนและผูVใชVบริการท่ีมีระดับรายไดVตํ่ากวWา 20,000 
บาทตWอเดือนมีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินผWาน Mobile Banking 
Application จึงมีความเช่ือม่ันนVอยกวWากลุWมอ่ืนและพบวWาเพศระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกตWางกัน
ไมWมีผลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ท่ีแตกตWางกัน 

 
คําสําคัญ: โมบายแบ็งคCก้ิง, ความเช่ือม่ันในการใชVบริการ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study; (1 ) The general characteristics 

of the of users, who using financial services via Mobile Banking Application in 
Bangkok. (2 )  Behaviour of using financial services via Mobile Banking Application of 
users in Bangkok. (3) Marketing mix factors affecting the confidence in using Financial 
Service via Mobile Banking Application of users in Bangkok. Sample was 4 0 0  users 
who using financial services via Mobile Banking Application in Bangkok. 
 The results of the research revealed that; (1) The majority of service users use 
financial services through Kasikorn Bank. Most of them used the service more than 5 
times per month. And the first reason for deciding to use financial services via Mobile 
Banking Application was the convenience and ability to conduct transactions 
anywhere, anytime. More than half of the users used financial services via mobile 
banking for money transfer transactions between accounts. (2) Factors that influence 
the confidence in using financial services via mobile banking application consist of 4 
factors, in descending order ; Product factor. Service channel factor, Price factor and 
Marketing promotion factors and (3) Demographic characteristics, found that age and 
income levels were different affect with the confidence in using different services. 
Users with incomes below 20,000 baht per month are concerned about security.and 
moreover, the different gender, education and occupation were not affect with the 
confidence in using financial services via Mobile Banking Application. 

 
Keywords. Mobile Banking Application, The Confidence, Using Financial Service 
 
บทนํา 

สํานักงานสถิติฯ เผยคนไทยใชVมือถือ 56.7 ลVานคน ตWอเน็ตผWาน 3G ถึง 73.9%ในชWวงสิบกวWา
ปZท่ีผWานมา สมารCทโฟนเขVามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปYนอยWางมาก ซึ่งในตอนแรก 
จุดประสงคCหลักมีไวVโทรหรือสWงขVอความหากัน แตWในปpจจุบัน ประโยชนCของมันกลับมีมากกวWาน้ัน 
(ไทยรัฐออนไลนC:2561) จะปฏิเสธไมWไดVเลยวWาการเขVามาของสมารCทโฟนน้ันสรVางประโยชนCมากมาย
ใหVกับสังคมปpจจุบัน อาทิเชWน ออนไลนCแบ็งคก้ิง ท่ีทําใหVการออกจากบVานไปธนาคารไมWมีความจําเปYน
อีกตWอไป อีกท้ังยังมีแอปพลิเคชันสําหรับการเช็กวWาวันน้ีเราเดินไปก่ีกVาว หรือวWาเม่ือคืนเรานอนหลับ
อยWางมีคุณภาพหรือเปลWาอยWางไรก็ดีประโยชนCจากเทคโนโลยีพวกน้ีก็ตVองแลกมาดVวยอะไรหลายๆอยWาง
จากการรายงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรVางเสริมสุขภาพเก่ียวกับสมารCทโฟน (ไทยรัฐ
ออนไลนC:2561)พบวWาไดVเขVามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากจนทําใหVเรามีสWวนรWวมกับโลก
ภายนอกนVอยลง ท่ีเห็นไดVชัดท่ีสุดคงหนีไมVพVนการใชVสมารCทโฟนเขVามาชWวยในการนําทางจากสถานท่ี
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หน่ึงไปอีกสถานท่ีหน่ึงจากท่ีแตWกWอนเรามักจะใชVการจําเสVนทางการถามผูVท่ีเคยไปมาแลVวหรือถามคนใน
ละแวกพ้ืนท่ีน้ันแตWปpจจุบันไมWเปYนแบบน้ันแลVวและบางทีเราก็อาจจะใชVสมารCทโฟนนําทางเราท้ังๆท่ีเรา
เคยไปสถานท่ีแหWงน้ันหลายรอบแลVวก็ตามปpจจุบันโทรศัพทCมือถือเปYนเคร่ืองมือการสื่อสารท่ีสําคัญมาก
ข้ึนทุกวัน โดยเหตุผลท่ีคนสWวนใหญW ใชVโทรศัพทC มือถือก็เน่ืองมาจากความสะดวกสบายของ
โทรศัพทCมือถือท่ีผูVใชVงานสามารถพกพาติดตัวไปไดVทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังมีรูปทรงสวยงามนWาใชV ทําใหV
ความตVองการซื้อโทรศัพทCมีมากข้ึนตาม 

จากการสํารวจของศูนยCวิจัยกสิกรไทย(2558) พบวWาในปpจจุบันผูVบริโภคไทยถือครองหรือใชV
สมารCทโฟนสูงถึงรVอยละ 89.4 ของจํานวนประชากรท่ีใชVอุปกรณCเคลื่อนท่ีท้ังหมดซึ่งกลุWมผูVบริโภคท่ีใชV
สมารCทโฟนสูงสุดสองอันดับแรกเปYนกลุWมคนวัยทํางานท่ีมีอายุระหวWาง 23- 30 ปZและ 31 - 40 ปZโดยมี
สัดสWวนรVอยละ 33.90 และรVอยละ 28.70 ของผูVบริโภคท่ีใชVสมารCทโฟนท้ังหมดตามลําดับการใชV
สมารCทโฟนในสัดสWวนท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหVธุรกิจธนาคารจําเปYนตVองพัฒนารูปแบบการบริการแบบใหมWท่ี
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินใหVงWายข้ึนดVวยโทรศัพทCเคลื่อนท่ีหรือท่ีเรียกวWาMobile Financial 
Service (MFS) อาทิเชWนชWวยใหVการชําระเงินสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตอบสนองพฤติกรรมและความ
ตVองการของผูVใชVบริการในเขตเมืองและมีสWวนสําคัญอยWางย่ิงในการสWงเสริมการเขVาถึงบริการทาง
การเงิน (Financial Inclusion) โดยเฉพาะผูVใชVบริการในเขตหWางไกลท่ีไมWสามารถเขVาถึงสาขาหรือ
เคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) ของสถาบันการเงินไดVสะดวกซึ่งเม่ือผูVใชVบริการเขVาถึงบริการทางการเงินไดV
สะดวกและรวดเร็วข้ึนเงินในระบบก็มีการเปลี่ยนมือมากข้ึนและจะชWวยสWงผลดีตWอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยรวมในท่ีสุด 

ในปpจจุบันธนาคารพาณิชยCมุWงเนVนการพัฒนาการใหVบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสCไดVแกW
ธนาคารทางอินเทอรCเน็ต (Internet banking) และธนาคารทางอุปกรณCเคลื่อนท่ี (Mobilebanking) 
เพ่ิมข้ึนอยWางมากโดยขVอมูลของธนาคารแหWงประเทศไทย(2559) พบวWาธุรกรรมการชําระเงินผWาน 
Mobile banking มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยWางรวดเร็วท้ังน้ีในปZ 2561มีปริมาณธุรกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 
57.20 ลVานรายการเปYน 109.35 ลVาน รายการหรือเพ่ิมข้ึนรVอยละ 91.17 และมีมูลคWาการใชVบริการ
เพ่ิมข้ึนจาก 752 พันลVานบาทเปYน 1,364 พันลVานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรVอยละ 81.38การใชVเทคโนโลยี
สารสนเทศแมVวWาจะชWวยใหVธนาคารพาณิชยCลดตVนทุนการใหVบริการเพ่ิมประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว
และสรVางความสะดวกสบายใหVกับผูVใชVบริการก็จริงแตWการใชVเทคโนโลยีดังกลWาวก็กWอใหVเกิดความเสี่ยง
เชWนกันดังน้ันการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเปYนสิ่งสําคัญเน่ืองจากเม่ือเกิดความเสียหายจาก
ระบบเทคโนโลยีดังกลWาวอาจกWอใหVเกิดความเสียหายแกWธนาคารพาณิชยCเองท้ังในดVานจํานวนเงินและ
ช่ือเสียงท่ีไมWสามารถประเมินคWาไดVรวมถึงการฉVอโกงรูปแบบใหมWๆหากมีการเกิดข้ึนแลVวจะกระจายไป
อยWางรวดเร็วและเกิดความเสียหายอยWางมากและมีผลกระทบในวงกวVางตWอระบบการเงินของ 
ประเทศไดV 

แมVวWาการทําธุรกรรมทางการเงินผWานโทรศัพทCเคลื่อนท่ี (Mobile Banking Application)จะ
มีความสะดวกสบายรวดเร็วแตWหลายคนเช่ือวWาการทําธุรกรรมทางการเงินผWานโทรศัพทCเคลื่อนท่ีมี
ความเสี่ยงเพราะอาจถูกโจรกรรมขVอมูลสWวนตัวไดVงWายหากมีบุคคลอ่ืนนําโทรศัพทCเคลื่อนท่ีไปใชVทํา
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ธุรกรรมทางการเงินอาจสูญเงินในบัญชีท่ีผูกไวVท้ังหมดซึ่งจากการสํารวจของศูนยCวิจัยกสิกรไทย.
(2558)พบวWาเหตุผลหลักท่ีคนยังไมWกลVาใชV Mobile Banking เน่ืองจากยังไมWเช่ือม่ันในระบบการรักษา
ความปลอดภัยดังน้ันหากผูVประกอบการธนาคารพาณิชยCทราบถึงปpจจัยท่ีมีผลตWอความเช่ือม่ันในการ
ใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application จะทําใหVผูVประกอบการธนาคารพาณิชยCนํา
ขVอมูลท่ีไดVรับจากการวิจัยไปใชVในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบหรือฟpงกCช่ันการใชVบริการ
Mobile Application ของธนาคารท่ีสามารถตอบสนองตWอความตVองการและสามารถสรVางความ
เช่ือม่ันใหVกับลูกคVาของธนาคารไดVมากย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรCตWอการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile 
BankingApplication ของผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ของ
ผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปpจจัยสWวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทาง
การเงินผWาน Mobile Banking Application ของผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชVในการศึกษาคือแบบสอบถามประมาณคWา(Likers Scale) เปYน 5 ระดับ ในดVาน
ปpจจัยท่ีมีผลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ของ
ผูVใชVบริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบWงเปYนปpจจัยสWวนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดVวย
ปpจจัยดVานผลิตภัณฑCปpจจัยดVานราคาปpจจัยดVานชWองทางการใหVบริการปpจจัยดVานการสWงเสริมการตลาด
และปpจจัยสWวนบุคคลประกอบดVวย เพศอายุระดับการศึกษาระดับรายไดVและอาชีพโดยศึกษาจากกลุWม
ผูVบริโภคท่ีใชVบริการทางการเงินผWาน MobileBanking Application ของธนาคารในประเทศไทย
ขนาดกลุWมตัวอยWางจํานวน400 คน โดยวิธีสุWมแบบสะดวก โดยใชVสูตรสําเร็จของ Taro Yamane 
(1973) ระดับความเช่ือม่ัน95% และคWาคลาดเคลื่อน 5  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิจัย 

1.พฤติกรรมการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ของผูVใชVบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครบWอยท่ีสุดผWานธนาคารกสิกรไทย เฉลี่ยการใชVมากกวWา 5 คร้ังตWอเดือน เหตุผล
แรกท่ีตัดสินใจใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application คือความสะดวกสบาย
เพราะสามารถทําธุรกรรมไดVทุกท่ีทุกเวลาและมากกวWาคร่ึงใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile 
Banking Application ในการทําธุรกรรมโอนเงินระหวWางบัญชี 

2.ปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทางการเงินผWาน 
Mobile Banking Application ประกอบดVวย 4 ปpจจัยโดยเรียงลําดับจากมากไปนVอยไดVแกWปpจจัยดVาน
ผลิตภัณฑCปpจจัยดVานชWองทางการใหVบริการปpจจัยดVานราคาและปpจจัยดVานการ สWงเสริมการตลาด 

3. ลักษณะทางประชากรศาสตรCของผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง มีอายุ
ระหวWาง23-30 ปZระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนอยูWระหวWาง 20,001 – 30,000 
บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

 
อภิปรายผล 

พฤติกรรมการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ของผูVใชVบริการใน
เขตกรุงเทพมหานครบWอยท่ีสุดผWานธนาคารกสิกรไทย เหตุผลแรกท่ีตัดสินใจใชVบริการทางการเงินผWาน 
Mobile Banking Application คือความสะดวกสบายเพราะสามารถทําธุรกรรมไดVทุกท่ีทุกเวลาและ

ความเช่ือม่ันในการใช*บริการ
ทางการเงินผ�าน Mobile 
Banking Application 

ปRจจัยส�วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระดับรายไดV 
- อาชีพ 

ปRจจัยส�วนประสมทาง 
การตลาด (4P’s) 
- ผลิตภัณฑC 
- ราคา 
- ชWองทางการใหVบริการ 
- การสWงเสริมการตลาด 
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มากกวWาคร่ึงใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application ในการทําธุรกรรมโอนเงิน
ระหวWางบัญชีท้ังน้ีเปYนเพราะวWาการใหVบริการ Mobile Banking Application ของธนาคารสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูVบริโภคไดVเห็นไดVจากงานวิจัยของสุรียCพร เหมืองหลิ่ง(2558)ท่ีทําการศึกษา
เก่ียวกับความเช่ือม่ันในการใชVบริการ M-Banking Application พบวWาความมีช่ือเสียงของธนาคารทํา
ใหVผูVบริโภคเกิดความนWาเช่ือถือและมีความรูVสึกปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินรวมถึงลักษณะ
ของ Application ท่ีทันสมัยมีฟpงกCช่ันการใชVงานท่ีหลากหลายทําใหVผูVบริโภคไมWเกิดความกังวลในการ
ใชVบริการและเช่ือม่ันวWาจะสามารถดําเนินธุรกรรมไดVตามท่ีคาดหวังซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของ
กัญญาภัทรจันทรCโพธ์ิ (2554) และวรรณวิมลชูศูนยC (2551) ท่ีทําการศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอการ
เลือกใชVธนาคารทางอินเทอรCเน็ตของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซWาจังหวัด
ขอนแกWนพบวWากลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญกับรูปแบบการใหVบริการท่ีหลากหลายและตรงกับความ
ตVองการซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของชนมCณิชาภักด์ิใจดี (2557)พบวWาปpจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมการใชV
บริการ K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครคือการมีชWองทางการใหVบริการท่ีครอบคลุมจะสWงผลตWอการใชVบริการเพ่ิมข้ึน 

ปpจจัยท่ี มีอิทธิพลตWอความเช่ือม่ันในการใชVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking 
Application ประกอบดVวย 4 ปpจจัย การใหVบริการทางการเงินผWาน Mobile Banking Application 
น้ันจัดไดVวWาเปYนระบบการบริการท่ีไมWสามารถจับตVองไดVดังน้ันความเช่ือม่ันในระบบการบริการจึงเปYน
สิ่งท่ีสําคัญมากซึ่งปpจจัยท่ีมีผลตWอความเช่ือม่ันของเทคโนโลยีแบWงเปYน  2 ประเภทไดVแกWการรับรูV 
(Perception) ท่ีเปYนพ้ืนฐานของการเรียนรูVการตอบสนองพฤติกรรมใดๆจะข้ึนอยูWกับการรับรูVจาก
สภาพแวดลVอมและความสามารถในการแปลความหมายและปpจจัยภายนอกอ่ืนๆนอกเหนือจากการ
รับรูVสอดคลVองกับ Stern, El-Ansary and Coughlan. (1996)กลWาววWาความเช่ือม่ันเปYนความม่ันใจใน
ความนWาเช่ือถือและเต็มใจท่ีจะไวVวางใจตWอบุคคลหรือองคCกรซึ่งการท่ีผูVบริโภคเกิดความเช่ือม่ันในผูVใหV
บริการหมายถึงการท่ีผูVบริโภคเช่ือม่ันในองคCกรวWามีความนWาเช่ือถือดVานผลิต ราคา การจําหนWาย
ผลิตภัณฑCและบริการท่ีมีคุณภาพดVวยความยุติธรรมและมีความรับผิดชอบ 

 
ข*อเสนอแนะ 

1. ปpจ จัย ท่ี มีผลตWอความเช่ือ ม่ันในการใชVบ ริการทางการเงินผWาน Mobile Banking 
Application ซึ่งเปYนการศึกษาเฉพาะเจาะจงในเร่ืองของ Mobile Banking Application ยังมีปpจจัย
ท่ีไดVผลท่ีแตกตWางดังน้ันหากตVองการวางแผนกลยุทธCเก่ียวกับ Mobile Banking Application โดยตรง
ควรศึกษาบริการทางการเงินน้ีโดยเฉพาะเพ่ือใหVไดVผลการวิจัยท่ีถูกตVองมากย่ิงข้ึน 

2. ผูVประกอบการควรใหVความสําคัญเก่ียวกับดVานผลิตภัณฑCการออกแบบApplication ใหVดูดี
มีความทันสมัยมีฟpงกCช่ันการใชVงานท่ีหลากหลายและสามารถใชVงานไดVงWายอาจมีการทําคูWมือ 
การสมัครและการใชVงานท่ีสามารถเขVาใจไดVงWายประชาสัมพันธCผWานเจVาหนVาท่ีธนาคารและสื่อตWางๆทํา
ใหVเกิดความคุVนเคยในผลิตภัณฑCและดึงดูดใหVมีการใชVงานผWาน Mobile Banking Application ของ
ธนาคารเพ่ิมข้ึนจะทําใหVผูVใชVบริการมีความเช่ือม่ันในบริการเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือ ศึกษาการปฏิบัติงานของบริษัทเดอะไพรเวW ฮาวสC จํากัด 
ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคVนควVาในเร่ืองน้ีไดVแกW บุคลากรของของบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จํากัด 
จํานวน  105 คน  เคร่ืองมือท่ีใชVในการศึกษาเปYนแบบสอบถาม แบบมาตราสWวนประมาณคWา 5 ระดับ 
สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูลคือคWารVอยละ คWาเฉลี่ย และคWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหCขVอมูลดVวย
คอมพิวเตอรC 
 ผลการศึกษา พบวWาการปฏิบัติงานของบริษัทเดอะไพรเวW ฮาวสC จํากัดภาพรวมอยูWในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดVานพบวWาอยูWในระดับมากทุกดVาน โดยเรียงลําดับคWาเฉลี่ยดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุด 
3 ลําดับแรก คือ ดVานวัฒนธรรมองคCกร ดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน  ดVานโครงสรVาง 
และดVานการติดตามและประเมินผลมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด  
 
คําสําคัญ: การปฏิบัติงานของพนักงาน  
 

Abstract 
The purpose of this study to Employee Performance of the Priva House Co., 

Ltd.The population was 105 officers from The Prive’ Haus Co., Ltd. Rating scale 
questionnaire question; 5 score-ranges were used to collect data. The earned data 
was analyzed to find percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

Findings: The Employee Performance of the Priva House Co., Ltd.was at the 
“much” level, both in each category and overview. The the average of the aspects 
that have an average of highest to lowest mean values, which are organizational 
culture Knowledge and ability of workers Structural And for monitoring and 
evaluation, the lowest mean 

 
Keywords: Employee Performance 
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บทนํา 
ในการดําเนินธุรกิจสWวนใหญWมีเป�าประสงคCสําคัญคือเพ่ือใหVสามารถดําเนินงานของกิจการไปสูW

เป�าหมายท่ีกําหนดไวV น่ันคือผลกําไรท่ีไดVในรูปของเงินและผลประโยชนCที่เปYนรูปธรรมชัดเจน จากการ
ดําเนินกิจการ ซึ่งแตWละกิจการมีวิธีการเขVาสูW เป�าหมายน้ันแตกตWางกัน สิ่งท่ีสถานประกอบการ
ปรารถนาใหVมีในองคCกร คือประสิทธิภาพขององคCกรน่ันเอง(ฤทัยทิพยC โพธ์ิอWอน. :2550) การท่ีจะมอง
ถึงประสิทธิภาพขององคCกร “มาตรฐานปฏิบัติงาน” จําเปYนอยWางย่ิงท่ีจะตVองนํามาเปYนปpจจัยในการ
พิจารณาในการมององคCรวมท้ังหมดขององคCกร นับต้ังโครงสรVางการบริหารงาน ท่ีจะไปเก่ียวขVองกับ
บุคคลท่ีทํางานท้ังดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน   ดVานการติดตามประเมินผลท่ีเช่ือมโยง
กฎระเบียบ วินัยการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายการบริหารในองคCกร จนกลายเปYนภาพลักษณCที่เปYน
พฤติกรรมขององคCกรหรือวัฒนธรรมองคCกร ผลของงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององคCกร ซึ่ง
ท้ังหมดน้ีเราอาจกลWาวไดVวWาเปYนภาพลักษณCท่ีเปYนพฤติกรรมขององคCกรหรือวัฒนธรรมองคCกร การท่ีจะ
ทําความเขVาใจวัฒนธรรมขององคCกรหน่ึงๆ มีองคCประกอบท่ีตVองพิจารณาหลายประการ เชWน นโยบาย 
ความเปYนมาของกิจการ  สมาชิก กลุWมลูกคVาขององคCกร 

Luthans. (1989). กลWาววWาหลายองคCกรท่ีเกิดข้ึนตWางมีวัฒนธรรมท่ีเปYนเอกลักษณCของตนเอง
แตWในสภาพการบริหารองคCกรปpจจุบัน สภาพแวดลVอมสWงผลตWอการบริหารทําใหVมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก ดังน้ันการปรับตัวขององคCกรเปYนสิ่งจําเปYนท่ีตVองกระทําภายใตVสภาพการณCแขWงขันท่ีมีความ
รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ณ ปpจจุบัน ทัศนคติการปรับตัวขององคCกรก็มีคําถามเกิดข้ึนมาอีกวWาสภาพความ
เปYนอยูWขององคCกรในปpจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมW เพียงใดกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การ
ดําเนินงานขององคCกรในปpจจุบันท่ีมีอยูWสามารถกWอใหVเกิดประสิทธิภาพขององคCกรไดVหรือไมWอยWางไร 

ประสิทธิภาพขององคCกรอาจหมายถึงวWาองคCกรน้ันสามารถดําเนินภารกิจขององคCกรใหV
ประสบผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ีต้ังไวVอยWางคุVมคWากับทรัพยากรขององคCกรท่ีเสียไป โดยมีองคCประกอบ
ท่ีสําคัญอยWางหน่ึง คือปpจจัยท่ีมีผลตWอการทํางาน โดยปpจจัยท่ีมีผลตWอการทํางานขององคCกรเปYนไปไดV
ท้ังปpจจัยท่ีเปYนนามธรรม อาทิ วัฒนธรรมขององคCกร ความสามารถของผูVนําองคCกร ความสามารถของ
สมาชิกองคCกร นโยบายของบริษัท สWวนปpจจัยท่ีเปYนรูปธรรม ไดVแกW จํานวนบุคลากรในองคCกร 
งบประมาณ เคร่ืองไมVเคร่ืองมือเหลWาน้ี เปYนตVน (ปรียกร มิมะพันธุC ;2556) 

ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีจึงมุWงศึกษาการปฏิบัติงานของบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จํากัดวWามีเปYน
อยWางไร ตลอดจนมีปpญหาอุปสรรคในการการปฏิบัติงานอยWางไร ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมเปYนขVอมูลพ้ืนฐาน
การนําไปหาขVอเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของของบริษัทเดอะไพรเวWอาวสC จํากัดใหV
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยWางสูงสุดย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จํากัด 
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การดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือบุคลากรของบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จํากัด 

จํานวน 105 คน 
2. กลุ�มตัวอย�าง คือประชากรท่ีเปYนบุคลากรของบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จํากัด 

จํานวน 105 คน 
3. ขอบเขตของเนื้อหา 
การวิจัยในคร้ังน้ี มุWงศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จํากัด ใน 4 ดVาน 

ไดVแกW ดVานวัฒนธรรมองคCกร ดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ดVานโครงสรVางองคCกร ดVาน
การติดตามและประเมินผล ไดVศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขVอง อันนําไปสูWแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ประกอบดVวย แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพองคCกร และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคCกรดังน้ี 
 ประสิทธิภาพขององคCกรเปYนการวัดวWาจากการปฏิบัติภารกิจขององคCกรน้ัน ๆ สามารถเกิด
ประโยชนCแทVจริงไดVหรือไมW ผลของงานสามารถนํามาใชVประโยชนCในชีวิตจริง หรือประโยชนCตามท่ี
องคCกรมุWงประสงคCหรือไมWอยWางไร กลWาวคือหากองคCกรเพียงปฏิบัติงานใหVสําเร็จตามวัตถุประสงคC
องคCกร แตWผลงานไมWสามารถนํามาใชVประโยชนCไดVจริง ก็ไมWเรียกวWาเปYนองคCกรท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ
ประสิทธิภาพเปYนเร่ืองของการทํางานใหVไดVผลสูงสุด 
 จากสภาพการณCในปpจจุบัน ไมWวWาจะพิจารณาในดVานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ความกVาวหนVาทางวิทยาการสมัยใหมW จําตVองมีการปรับโครงสรVางการบริหารงานในองคCการแมVจะมี
ความยุWงยากและสลับซับซVอนของการจัดหนWวยงาน ก็ตามเพ่ือใหVสอดรับกับความจําเปYนตาม
สภาพการณCและความเจริญทางเทคโนโลยี สิ่งเหลWาน้ีลVวนแลVวแตWเปYนแรงผลักดันใหVองคCกรตระหนักถึง
ความจําเปYนในการพัฒนาองคCกรในดVานตWาง ๆ ไมWวWาจะเปYนดVานบุคคลท่ีเปYนปpจจัยท่ีสําคัญย่ิงท่ีจะตVอง
สรVางความผูกพันกับองคCการโดยการสนับสนุนเคร่ืองมือหรืออุปกรณCในการปฏิบัติงาน ดังน้ันจึง ไมW
อาจหลีกเลี่ยงไดVการพัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยจะพบวWาหนWวยงานท่ีกVาวหนVาในปpจจุบันไดVนํา
เทคโนโลยีมาใชVประโยชนCในการปฏิบัติงานมากมาย ท้ังน้ีเพ่ือประสิทธิภาพท่ีจะเกิดแกWองคCกร 
(Buchanan, B. :1974) 
 การบริหารภายใตVการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีใน
ปpจจุบัน ดูเหมือนจะเปYนสิ่งท่ีทVาทายความสามารถขององคCกรเปYนอยWางมาก โดยเฉพาะอยWางย่ิงเร่ือง
ของประสิทธิภาพในการใชVประโยชนCจากทรัพยากรท่ีมีอยูWอยWางจํากัด ไดVแกW บุคลากร เงิน วัสดุ 
อุปกรณC โดยทุกองคCกร ไมWวWาจะเปYนองคCกรของรัฐบาลหรือเอกชน หรือแมVแตWองคCกรรัฐวิสาหกิจ ตWางก็
มุWงเนVนท่ีจะใหVมีการใชVประโยชนCสูงสุดทางทรัพยากร เพ่ือใหVการดําเนินงานขององคCกรเปYนไปอยWางมี
ประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง อัตราสWวนของผลประโยชนCคWาใชVจWาย หรือตWอผลผลิต 
หรือตWอระยะเวลา โดยเปรียบเทียบปpจจัยท่ีเปYนตัวป�อนในการผลิตท้ังหมดตWอผลผลิตท่ีไดVรับในรูปของ
ระบบ โดยมีกระบวนการผลิตขององคCกรเปYนหนWวยกลางในการแปรปpจจัยใหVเปYนผลผลิต โดยปpจจัย
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การผลิตท่ีเปYนตัวป�อน ไดVแกW วัตถุดิบ เงิน คน การใชVปpจจัย การผลิตภายในเง่ือนไขขVอจํากัดของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูW 
 ปRจจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพขององค�กร 
 โดยใหVคําจํากัดความประสิทธิภาพขององคCกรวWา คือ สิ่งท่ีใชVตัดสินสมรรถนะขององคCกรใน
การจัดการกับสภาพแวดลVอมไดVอยWางเรียบรVอย และประสบความสําเร็จในการจัดหาทรัพยากรท่ีหา
ยากมาใชVประโยชนC นอกจากน้ียังไดVเสนอตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตWอประสิทธิภาพขององคCกร ซึ่งแยกตาม
ลักษณะไวV 4 ประการ คือ 
 1. ลักษณะขององคCกร(organization characteristics)ประกอบดVวยโครงสรVาง และ
เทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีองคCกรใชVในการแปรสภาพตัวป�อนออกไปเปYนผลผลิต 
 2. ลั ก ษ ณ ะข อ งส ภ าพ แ วด ลV อ ม  (environmental characteristics)ป ระก อ บ ดV วย 
สภาพแวดลVอมภายนอกองคCกร และสภาพแวดลVอมภายนอกองคCกร ไดVแกW รูปแบบการบังคับบัญชา 
ความสัมพันธC ระหวWางสมาชิกในองคCกร 
 3. ลักษณะของพนักงานไดVแกW ความผูกพันท่ีมีตWอองคCกรและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองคCกร 
 4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ไดVแกW การกําหนดเป�าหมายขององคCกร การ
ติดตWอสื่อสาร ภาวะผูVนํา การสรVางสภาพแวดลVอมในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาองคCกรเปYนการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผน เปYนการเปลี่ยนแปลงแบบเบ็ดเสร็จ 
คือตVองทําท้ังระบบโดยเนVนการทํางานเปYนกลุWมท่ีตVองรWวมมือกัน และตVองใชVระยะเวลายาว เนVนถึง
วิธีการดําเนินงานเปYนกลุWมท่ีตVองรWวมมือและตVองใชVระยะเวลายาว เนVนถึงวิธีการดําเนินงานและปpจจัย
การปฏิบัติการเพ่ือมุWงสูWจุดมุWงหมายของการพัฒนาองคCกร การพัฒนาองคCกรเปYนกระบวนการในการ
พัฒนาสมรรถนะขององคCกรอยWางมีแผนไวVลWวงหนVา โดยเนVนในสWวนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม นโยบาย 
ความรูVความสามารถกระบวนการของกลุWมบนรากฐานแหWงความรWวมมือรWวมใจกัน ดVวยความชWวยเหลือ
ของท่ีปรึกษา และใชVเคร่ืองมือทางพฤติกรรมศาสตรCประยุกตCเขVาชWวยในการดําเนินการอยWางตWอเน่ือง 
โดยวิธีการวิจัย การปฏิบัติการ เปYนแมWบท ท้ังน้ีเพ่ือใหVไดVมาและดํารงไวVซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความมีสุขภาพสมบูรณCขององคCกรพัฒนาองคCกรท่ีเปYนจุดรWวมท่ีสําคัญไดVวWาเปYนกระบวนการ
วางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองคCกรท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคCกร โดยใชV
พ้ืนฐานแนวคิดและเทคนิคทางดVานพฤติกรรมศาสตรCเปYนเคร่ืองมือ ท้ังน้ีจะตVองไดVรับการสนับสนุน
อยWางเต็มท่ีจากผูVบริหารระดับสูง และความรWวมมือของทุกคนในองคCกร 

Chalofsky, N. (2003). ไดVกลWาววWาโครงสรVางท่ีเกิดข้ึนใหมWจะมีความสําคัญสําหรับงานเปYน
อยWางมากในการดําเนินงานขององคCกรน้ันองคCกรไดVกําหนดเป�าหมายหรือวัตถุประสงคCในการ
บริหารงานขององคCกรไวVคWอนขVางชัดเจนแตWองคCกรจะสามารถดําเนินงานใหVบรรลุตามเป�าหมายท่ี
กําหนดไวVมากนVอยเพียงใดน้ันยWอมข้ึนอยูWกับผูVปฏิบัติในระดับลWางดVวย ดังน้ันการท่ีจะวัดวWาองคCกร
ประสบผลสํ าเร็จห รือไมW น้ั น  จึ งมักผูก ติด กับ คําวW า “ประสิท ธิผล” (effectiveness) และ 
“ประสิทธิภาพ” (efficiency) 
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 4. ตัวแปรท่ีใช*ในการวิจัย 
 4.1 ตัวแปรอิสระคือสถานภาพของผูVตอบแบบสอบถาม ไดVแกWเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาและประสบการณCในการทํางาน 
 4.2 ตัวแปรตาม ประกอบดVวย สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC 
จํากัด ใน 4 ดVาน ประกอบดVวย 
  4.2.1. ดVานวัฒนธรรมองคCกร 
  4.2.2 ดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 
  4.2.3 ดVานโครงสรVางองคCกร 
  4.2.4 ดVานการติดตามและประเมินผล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.สถานภาพของผูVตอบแบบสอบถาม 
 ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศชาย คิดเปYนรVอยละ 96.2 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา
มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 57.1 มีสถานภาพสมรส คิดเปYนรVอยละ 50.5  มีอายุ 46 - 53  ปZ คิดเปYน
รVอยละ 57.1 มีประสบการณCทํางาน 16 – 20  ปZ คิดเปYนรVอยละ 55.2  
 2. สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC ผลการวิเคราะหCขVอมูล พบวWา
สภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูWในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายดVานพบวWาทุกดVานมีความคิดเห็น
อยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยเรียงลําดับคWาเฉลี่ยพบวWา ดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือดVาน
วัฒนธรรมองคCกร  รองลงมาคือดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน และดVานโครงสรVาง 
ตามลําดับ สWวนดVานท่ีมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดVานการติดตามและประเมินผล เม่ือพิจารณาเปYนรายขVอใน
แตWละดVาน ไดVขVอคVนพบดังรายละเอียดตWอไปน้ี 
 2.1  ดVานวัฒนธรรมองคCกร พบวWา โดยภาพรวม อยูWในระดับมากเม่ือพิจารณารายขVอ 
พบวWา ทุกขVอมีความคิดเห็นอยูWในระดับ มาก เม่ือพิจารณาโดยเรียงลําดับคWาเฉลี่ยพบวWา ขVอท่ีมีคWาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือภายในองคCกรมีความสามัคคีกลมเกลียว ทุกฝ�ายใหVความรWวมมือกันอยWางดี 
รองลงมาคือการสWงเสริมผูVกระทําความดี และลงโทษผูVกระทําความผิดเปYนไปอยWางยุติธรรม และ 
บุคลากรในองคCกรเปYนผูVใฝ�รูVหม่ันแสวงหาความรูVใหมWเพ่ิมเติมอยูWเสมอ ตามลําดับ สWวนขVอท่ีมีคWาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือบุคลากรสWวนใหญWประพฤติตนอยูWในกฎ ระเบียบของหนWวยงาน 
 2.2  ดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน พบวWาโดยภาพรวม อยูWในระดับ มาก เม่ือ
พิจารณารายขVอพบวWาทุกขVอมีความคิดเห็นอยูWในระดับมากเม่ือพิจารณาโดยลําดับคWาเฉลี่ย พบวWาขVอท่ี
มีคWาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือสามารถใชVเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหนVาท่ีไดVอยWางชํานาญ 
รองลงมาคือมีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติภารกิจหนVาท่ีท่ีไดVรับมอบหมายและสามารถซWอม
บํารุง ดูแลข้ันพ้ืนฐาน อุปกรณC เคร่ืองมือตWาง ๆ ไดVอยWางเหมาะสม ตามลําดับ สWวนขVอท่ีมีคWาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือมีความแมWนยําในการนําความรูVมาใชVในการปฏิบัติงาน 
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 2.3 ดVานโครงสรVางองคCกรพบวWา โดยภาพรวมอยูWในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายขVอ พบวWา
ทุกขVอมีความคิดเห็นอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยลําดับคWาเฉลี่ยพบวWา ขVอท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ลักษณะโครงสรVางในภาพรวมแบนราบ เนVนการกระจายอํานาจท่ัวท้ังองคCกร รองลงมา
คือการแบWงงานของแตWละฝ�ายมีความชัดเจนไมWซ้ําซVอนและกVาวกWายกัน และ ในแตWละฝ�ายมีปริมาณ
งานและบุคลากรเหมาะสม ไมWเหลื่อมล้ํากัน ตามลําดับ สWวนขVอท่ีมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขนาดของการ
ควบคุมสั้น ไมWขึ้นตWอหัวหนVาหลายคน 
 2.4  ดVานการติดตามและประเมินผล พบวWา โดยภาพรวม อยูWในระดับ มาก เม่ือพิจารณา
รายขVอพบวWาทุกขVอมีความคิดเห็นอยูWในระดับ มาก มีเพียงกระทําครบท้ัง 3 ข้ันตอน คือ กWอน
ดําเนินการ ระหวWางดําเนินการ และหลังดําเนินการท่ีมีระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาโดยเรียงลําดับ
คWาเฉลี่ย พบวWา ขVอท่ีมีคWาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ นําเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมWมาปรับใชV 
รองลงมา คือ การติดตามประเมินผลใชVมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ�าย และการติดตามประเมินผลมี
ความจริงจัง เปYนระบบ มีความตWอเน่ือง ตามลําดับ สWวนขVอท่ีมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด คือกระทําครบท้ัง  3 
ข้ันตอน คือกWอนดําเนินการ ระหวWางดําเนินการ และหลังดําเนินการ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ทําใหVทราบถึงสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเดอะไพรเวWฮาวสC จาก
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลในประเด็นท่ีสําคัญไดVดังน้ี 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 

แนวทางการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูWในระดับ มาก ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา พนักงานซึ่งถือ
วWาเปYนตัวจักรท่ีสําคัญขององคCกร  พนักงานคงจะตVองปรับตัวปรับใจเสียใหมW  แมVวWาจะเหน่ือยลVากับ
งานเดิมแคWไหนแลVวก็ตาม  แตWเพ่ือความอยูWรอดขององคCกรและเพ่ือตนเองในท่ีสุด  พนักงาน
จําเปYนตVองยึดถือวWา การพัฒนาและการปรับปรุงอยWางตWอเน่ืองเปYนสิ่งท่ีจะหลีกหนีไมWพVน โดยเฉพาะใน
โลกยุคโลกาภิวัตนCเชWนน้ี  เพราะหากไมWมีการปรับปรุงอยWางตWอเน่ือง  ผลเสียก็จะมาสูWองคCกรและในบ้ัน
ปลายก็จะตกมาถึงตนเอง ซึ่งเปYนสมาชิกในองคCกรน้ันๆสอดคลVองกับปรียกร มิมะพันธุC. (2556) ไดV
กลWาววWาองคCกรจะพัฒนาไดVมากนVอยเพียงใดอยูWที่พนักงานขององคCกรน้ันในการท่ีจะตVองรWวมแรงรWวมใจ
กันในการปฏิบัติงาน และสอดคลVองกับ ศิริวรรณ พิภพ (2556).  ไดVศึกษาวิจัยเร่ือง  “ความผูกพันตWอ
องคCการของขVาราชการและพนักงานราชการ พระราชวังบางปะ อิน สํานักพระราชวังพบวWาความ
ผูกพันตWอองคCการของราชการมีความสัมพันธCกับประสิทธิภาพขององคCกร 
 
ข*อเสนอแนะ 
 1. ข*อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช* 

   1.1  จากผลการศึกษาพบวWาดVานความรูVความสามารถของผูVปฏิบัติงาน มาใชVในการ
ปฏิบัติงาน มีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูVบริหารจึงควรสWงเสริมใหVพนักงานมีการพัฒนาตนเองอยูWเสมอ ดVวย
การสอนงาน หรือการอบรมพนักงาน 
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 1.2  จากผลการศึกษาพบวWาดVานวัฒนธรรมองคCกร ขVอบุคลากรสWวนใหญWประพฤติตนอยูW
ในกฎ ระเบียบขององคCกร มีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูVบริหารจึงควรมีมาตรการในการสWงเสริม ใหV
บุคลากรประพฤติตนอยูWในกฎ ระเบียบขององคCกรพรVอมมีมาตรการ การลงโทษเพ่ือใหVพนักงาน
ปรับปรุงพฤติกรรมใหVมีระเบียบ วินัยสูงข้ึน 
 2. ข*อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต�อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานปฏิบัติงานในหนWวยงาน 
          2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตWอการปฏิบัติงานขององคCกร 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคVาท่ีมีตWอการใชVบริการ
ของรVานสุขใจจังหวัดนครปฐมและเพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกVไขในการบริหารจัดการ  

การบริการ จากกลุWมตัวอยWางจํานวน 314 คนเคร่ืองมือท่ีใชVคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชVคือคWา
รVอยละ คWาเฉลี่ย คWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชVพรรณนาระดับความพึงพอใจของพนักงาน และอธิบาย
ขVอเสนอแนะเปYนรายขVอ และวิเคราะหCโดยโปรแกรมจากคอมพิวเตอรC  

ผลการศึกษา พบวWา ลักษณะกลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนหญิง รVอยละ 62.4 อายุ ระหวWาง 36 -45 ปZ 
รVอยละ 33.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี รVอยละ 47.5 สWวนใหญWทําอาชีพลูกจVาง รVอยละ 26.8 แหลWงท่ีอยูW
อาศัยกรุงเทพฯ รVอยละ 52.9 รายไดVเฉลี่ยตWอเดือนระหวWาง 15,000-25,000 บาท รVอยละ 43.3  

ปpจจัยความพึงพอใจเลือกใชVบริการท้ัง 4 ดVาน ไดVแกW ดVานผลิตภัณฑC ดVานบริการ ดVานราคา 
ดVานสถานท่ี ในภาพรวมอยูWในระดับปานกลาง ( X =3.49) เม่ือพิจารณาเปYนรายดVาน พบวWาผูVบริโภคมี
ปpจจัยความพึงพอใจดVานผลิตภัณฑCเปYนอันดับแรก ( X =3.74) รองลงมาคือดVานราคา( X =3.59)  ดVาน
สถานท่ี ( X =3.36) และดVานบริการ ( X =3.27) ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวWาโดยภาพรวมผูVมาใชVบริการของรVานสุขใจจังหวัดนครปฐม มี
คุณลักษณะสWวนบุคคล ดVานการศึกษา กลุWมลูกคVา แหลWงท่ีอยูWอาศัย รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน มีปpจจัยความ
พึงพอใจในการเลือกใชVบริการจัดเลี้ยงแตกตWางกัน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สWวนดVานเพศ
และอายุ พบวWา ไมWแตกตWางกัน 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ 
 

Abstract 
 This study was survey study with the purpose of study on the Customers 
Satisfaction Towards the Services of Sookjai, Nakhon Pathom Province  and 
suggestion approach on problem solution.The 314 samples were randomized from 
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customers. The instrument was questionnaires. Descriptive statistics was used to 
explain the samples status. Mean, Standard Deviation was used to explain staffs’ 
satisfaction and each item explanation. used to analyze the data by computer. 
 The finding found that most samples were female equivalent to 62.4%, age 
36-45 years equivalent to 33.1%, Bachelor Degree graduated equivalent to 47.5%, 
Private company equivalent to 26.8%, Bangkok Metropolitan residential equivalent to 
52.9%, 15,000 -25,000 bath salary equivalent to 43.3% 
 The satisfaction factor upon service selection was relied on 4 aspects of 
product, service, price, place indicated at average level ( X =3.74).To consider at each 
aspect found that customers’ satisfaction can be ranged from high to low on product 
( X =3.74), price ( X =3.59), place ( X =3.36), service. ( X =3.27)   
 The result prove hypothesis found that the Customers Satisfaction Towards 
the Services of Sookjai, Nakhon Pathom Province upon personal status of education, 
customers group, residential, salary gain the tatistical significant different at level .05 
whereas gender and age were not significant different. 
 
Keywords: satisfaction , services 
 
บทนํา 
 สังคมไทยปpจจุบันเม่ือมีการจัดงานสังสรรคCตWางๆไมWวWางานมงคล หรือ อวมงคล นิยมจVางผูVท่ี
ทําธุรกิจเก่ียวกับอาหารมาจัดการท้ังหมดอาจจะเน่ืองดVวยไมWมีเวลา คนสมัยน้ีมักจะไมWคWอยสนิทสนม
กันระหวWางครัวเรือนบVานใกลVเรือนเคียงเหมือนเม่ือในอดีต การจัดงานแตWละคร้ังก็จะมีการเกณฑC
ลูกหลานวัยรุWนมาชWวยกันจัดทําอาหาร โดยมีแมWครัว มีแมWงานคอยจัดการเปYนธุระใหVแกWกันแบบชWวยกัน
เอาแรง ผลัดกันชWวยภายในสังคมน้ันๆหรือมีการบอกตWอก็จะไปชWวยกันอาจจะใกลVหรือไกลแลVวแตWวWา
จะมีความสัมพันธCกันในทางใดทางหน่ึง แตWปpจจุบันภาพในอดีตไมWมีใหVเห็นมากนักคงเปYนเพราะสาเหตุ
ท่ีสังคมสมัยใหมWมีการขยายตัวอยWางรวดเร็ว ทุกคนตWางเรWงรีบ และดVวยสภาพเศรษฐกิจ ณ ปpจจุบันแตW
ละครอบครัวตVองด้ินรนทํางานจึงไมWมีเวลามาจัดทําเอง ตVองหาผูVท่ีมีความสามารถมาจัดการแทนใน
เร่ืองการจัดเลี้ยง  ดังน้ันในสังคมเมืองเวลาจึงเปYนปpจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคมปpจจุบัน สWงผล
ใหVเกิดชWองทางบริการจัดเลี้ยงตามงานตWางๆ ซึ่งเหมาะสําหรับลูกคVาท่ีไมWมีเวลาเตรียมงานดVานจัดเลี้ยง
อาหารผูVท่ีทางเจVาภาพเชิญมารWวมงาน เพียงแตWยกโทรศัพทCก็จะไดVรับบริการจัดเลี้ยงเปYนความสะดวก
และตัดปpญหาเร่ืองการจัดเก็บทําความสะอาดเพราะถือเปYนเร่ืองใหญWใชVเวลาในการจัดการมาก 
หลังจากผูVบริโภคไดVทดลองใชVบริการจัดเลี้ยงและไดVรับความสะดวกสบายในการใหVบริการอันมี
คุณภาพ ทําใหVธุรกิจบริการจัดเลี้ยงในสังคมไทยไดVรับความนิยมอยWางแพรWหลายในเวลาอันรวดเร็ว น่ัน
หมายถึง การแขWงขันการใหVบริการดVานน้ีจนทําใหVมีผูVเขVามารWวมในตลาดมากข้ึน 
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 “ รVานสุขใจ ” ดําเนินกิจการมานานมากกวWา 20 ปZ ใหVบริการในการจัดเลี้ยงอาหาร โดยใชV
วิธีการจัดแบบโต§ะจีน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รVานสุขใจ ต้ังอยูWอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มีอยูWแหWงเดียว ไมWมีสาขา ยึดถือมาตรฐานการจัดเลี้ยง ท่ีอรWอย สะอาด ราคาเปYนกันเอง เปYน
หลัก และการบริการใหVกับลูกคVาอยWางจริงใจ ตลอดระยะเวลายาวนานกวWา 15 กวWาปZ ท่ีไดVทุWมเท
ประสบการณCในการทําอาหารมาตลอดและพัฒนาเพ่ือใหVเขVายุคสมัยมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหVลูกคVาประทับใจ
ในรสชาติของอาหารและการบริการของทางรVาน จึงใสWใจในงานบริการลูกคVาเหมือนด่ังญาติสนิทลูกคVา
จึงม่ันใจในคุณภาพและความอรWอยไดVเสมอ ทุกแหWง ทุกท่ี ไมWวWาใกลVหรือไกล 
 การดําเนินธุรกิจการบริการจัดเลี้ยงเพ่ือตอบสนองความตVองการของลูกคVา จึงเปYนกิจกรรมท่ี
ผูVประกอบการบริการจัดเลี้ยง จะกระทําไดVงWายหรือยากข้ึนอยูWกับจํานวนลูกคVา วิธีเสนอผลิตภัณฑCและ
การบริการ ราคา การประชาสัมพันธC และการสWงเสริมการขาย หากพบวWาตรงกับความตVองการของ
ลูกคVาก็จะเปYนท่ีกลWาวขานและนิยมกันอยWางรวดเร็ว เพราะการติดตWอสื่อสารในปpจจุบันเปYนการสื่อสาร
ท่ีไรVพรมแดน การศึกษาความพึงพอใจของลูกคVาในการใชVบริการของรVานสุขใจ จังหวัดนครปฐม เพ่ือ
นําผลการศึกษาไปปรับกลยุทธCทางการตลาด เพ่ือสรVางศักยภาพในการแขWงขันและสรVางความแตกตWาง
ในการแขWงขันในตลาดตWอไป  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคVาท่ีมีตWอการใชVบริการของรVานสุขใจ จังหวัด
นครปฐมในดVานผลิตภัณฑCและการบริการ ,  ดVานราคา ,ดVานสถานท่ี และดVานการสWงเสริมการตลาด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตาม เพศ อายุ การศึกษา กลุWมลูกคVา แหลWงท่ีอยูWอาศัย
และรายไดVตWอเดือน  

3. เพ่ือศึกษาปpญหา และขVอเสนอแนะ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

ลักษณะสWวนบุคคลของผูVมาใชVบริการ 

-  เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- กลุWมลูกคVา 

- แหลWงท่ีอยูWอาศัย 

- รายไดVตWอเดือน 

ความพึงพอใจตWอการใชV
บริการของรVานสุขใจ จังหวัด
นครปฐม 

- ดVานผลิตภัณฑC 

- ดVานบริการ 

- ดVานราคา 

- ดVานสถานท่ี 

  ตัวแปรตVน ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด*านเนื้อหา เน้ือหาในการศึกษาไดVแกW ความพึงพอใจของลูกคVาผูVมาใชVบริการความ
พึงพอใจตWอการใชVบริการของรVานสุขใจ จังหวัดนครปฐม 
 ขอบเขตด*านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 ประชากร ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี ผูVมาใชVบริการของรVานสุขใจ จังหวัดนครปฐม 
 กลุ�มตัวอย�าง ท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี ไดVแกWกลุWมตัวอยWางจํานวน 314 คน โดยใชVสูตร ทาโร ยา
มาเนW (Taro Yamane. 1973 : 125)  วิธีการสุWมตัวอยWาง การคัดเลือกกลุWมตัวอยWางคัดเลือกจาก
ประชากรท้ังหมดใหVเปYนกลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาดVวยวิธีการสุWมตัวอยWางแบบงWาย (Simple 
random sampling)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะสWวนบุคคลของผูVใชVบริการ ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนหญิง คิดเปYน
รVอยละ 62.4 อายุ ระหวWาง 36 -45 ปZ คิดเปYนรVอยละ 33.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปYนรVอยละ 
47.5 กลุWมลูกคVาโรงงาน คิดเปYนรVอยละ 26.8 แหลWงท่ีอยูWอาศัยกรุงเทพฯคิดเปYนรVอยละ 52.9 รายไดV
เฉลี่ยตWอเดือนระหวWาง 15,000 -25,000บาท คิดเปYนรVอยละ 43.3  
 2. ปpจจัยความพึงพอใจของลูกคVาตWอการใชVบริการของรVานสุขใจจังหวัดนครปฐมจากการศึกษา
ปpจจัยความพึงพอใจของลูกคVาตWอการใชVบริการของรVานสุขใจ จังหวัดนครปฐม ประกอบดVวย 4 ดVานไดVแกW 
ดVานผลิตภัณฑC ดVานบริการ ดVานราคา ดVานสถานท่ี ผลการศึกษาพบวWาผูVบริโภคท่ีเปYนกลุWมตัวอยWาง มี
ปpจจัยความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการ ในภาพรวมอยูWในระดับปานกลาง( X =3.49) เม่ือพิจารณาเปYน
รายดVาน พบวWาผูVบริโภคมีปpจจัยความพึงพอใจดVานผลิตภัณฑCเปYนอันดับแรก ( X =3.74) รองลงมาคือดVาน
ราคา( X =3.59)  ดVานสถานท่ี( X =3.36) และดVานบริการ ( X =3.27) ตามลําดับ 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะสWวนบุคคลท่ัวไปของผูVบริโภคท่ีแตกตWางกันแตWระดับ
ความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการของรVานสุขใจ จังหวัดนครปฐมพบวWา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขVอท่ี 1 พบวWา ผูVบริโภคท่ีมีเพศแตกตWางกัน มีความพึงพอใจในการ
เลือกใชVบริการในภาพรวมไมWแตกตWางกัน(p=.736)  และเม่ือทดสอบรายดVาน พบวWา ผูVบริโภคเพศ
ตWางกัน มีความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการทุกดVานไมWแตกตWางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขVอท่ี 2 พบวWา ผูVบริโภคท่ีมีอายุแตกตWางกัน มีความพึงพอใจในการ
เลือกใชVบริการ ในภาพรวมไมWแตกตWางกัน (p=.434) และเม่ือทดสอบรายดVาน พบวWา ผูVบริโภคอายุ
ตWางกัน มีความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการ ทุกดVานไมWแตกตWางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขVอท่ี 3 พบวWา ผูVบริโภคท่ีมีการศึกษาแตกตWางกัน มีความพึงพอใจ
ในการเลือกใชVบริการ ในภาพรวมไมWแตกตWางกัน(p=.080) และเม่ือทดสอบรายดVาน พบวWา ผูVบริโภค
การศึกษาตWางกัน มีความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการ ในดVานดVานผลิตภัณฑCแตกตWางกันอยWางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สWวนในดVานบริการ, ดVานราคา,ดVานสถานท่ี ไมWแตกตWางกัน  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานขVอท่ี 4 พบวWา ผูVบริโภคกลุWมลูกคVาแตกตWางกัน มีความพึงพอใจใน
การเลือกใชVบริการ ในภาพรวมไมWแตกตWาง(p=.149) กันและเม่ือทดสอบรายดVาน พบวWา ผูVบริโภคกลุWม
ลูกคVาตWางกัน มีความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการ ทุกดVานไมWแตกตWางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขVอท่ี 5 พบวWา ผูVบริโภคท่ีมีแหลWงท่ีอยูWอาศัยแตกตWางกัน มีความพึง
พอใจในการเลือกใชVบริการ ในภาพรวมไมWแตกตWางกัน(p=.277)  และเม่ือทดสอบรายดVาน พบวWา 
ผูVบริโภคแหลWงท่ีอยูWอาศัยตWางกัน มีความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการ ในดVานดVานผลิตภัณฑCแตกตWาง
กันอยWางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สWวนในดVานบริการ, ดVานราคา, ดVานสถานท่ี ไมWแตกตWางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานขVอท่ี 6 พบวWา ผูVบริโภครายไดVเฉลี่ยตWอเดือนแตกตWางกัน มีความพึง
พอใจในการเลือกใชVบริการ ในภาพรวมไมWแตกตWางกัน (p=.149) และเม่ือทดสอบรายดVาน พบวWา 
ผูVบริโภครายไดVเฉลี่ยตWอเดือนตWางกัน มีความพึงพอใจในการเลือกใชVบริการ ทุกดVานไมWแตกตWางกัน 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะในการนําไปใช* 
 จากการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคVาตWอการบริการบริการของรVานสุขใจ จังหวัด
นครปฐม” ผูVวิจัยไดVศึกษาในเร่ืองสWวนประสมการตลาด คือ ดVานผลิตภัณฑC ดVานบริการ ดVานราคา 
และดVานสถานท่ี ผูVวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ดVานผลิตภัณฑC 
 - ควรรักษารสชาติของอาหารใหVไดVมาตรฐานและตรงกับความตVองการของลูกคVา 
  -  ควรมีอาหารใหVเลือกหลากหลาย 
  - รักษาสุขอนามัย เนVน ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร 
 ดVานบริการ 
  -  ควรรักรักษาระเบียบ วินัยของพนักงานเชWน ความสะอาด การแตWงกาย วาจา 
  - ความสุภาพในการบริการลูกคVา 
 ดVานราคา 
  - ควรมีอัตราท่ีเปYนมาตรฐานในการจัดเลี้ยงทุกคร้ัง 
  - ราคายุติธรรมตามราคาข้ึน-ลง ของวัตถุดิบ 
 ดVานสถานท่ี 
  - สะอาด สะดวกในการติดตWอ 
  -  ตVองติดตามความตVองการของลูกคVาเพ่ือนํามาปรับปรุงกิจการ 
 
ข*อเสนอแนะในการทําวิจัย 

 1. ศึกษาเปรียบเทียบกับรVานอาหารอ่ืนๆ ท่ีคลVายคลึงกัน 
 2. ในการวิจัยคร้ังตWอไปควรจะใชVวิธีการเชิงคุณภาพดVวย 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
พอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน เขต 3 กรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางการ
พัฒนาบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูW การปฏิบั ติในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน เขต 3 
กรุงเทพมหานคร กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี ไดVแกW ผูVบริหารสถานศึกษา และครู วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน เขต 3 กรุงเทพมหานคร จํานวน 159 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล
เปYนแบบมาตราสWวนประมาณคWา (Rating Scale)  5 ระดับ สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูลคือคWารVอย
ละ (Percentage) คWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ผลการศึกษาพบวWา   
 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน 
เขต 3 กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดVานท้ัง 4 ดVาน พบวWา อยูW ในระดับมาก( X =3.85)  
เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW ดVานการบริหารงบประมาณ ( X =3.91)  ดVานการบริหาร
ท่ัวไป( X =3.84) ดVานการบริหารวิชาการ( X =3.83) และดVานการบริหารงานบุคคล( X =3.74)  เม่ือ
จําแนกตามกระบวนการบริหารแบบ PDCA ไดVดังน้ี  
 1.1  ดVานบริหารงานวิชาการ พบวWา โดยรวมอยูWในระดับมาก ( X =3.83) เรียงลําดับ
คWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW การวางแผน การแกVไขปรับปรุง การลงมือปฏิบัติ และ การตรวจสอบผล
การปฏิบัติ  
 1.2  ดVานบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูWในระดับมาก ( X =3.91)  เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจาก
มากไปหานVอย ไดVแกW การตรวจสอบผลการปฏิบัติ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และ การแกVไขปรับปรุง  
  1.3  ดVานบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูWในระดับมาก ( X =3.74)  เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจาก
มากไปหานVอย ไดVแกW การวางแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ และ การแกVไข
ปรับปรุง  
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  1.4  ดVานการบริหารท่ัวไป โดยรวมอยูWในระดับมาก( X =3.84)  เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจาก
มากไปหานVอย ไดVแกW การแกVไขปรับปรุง การตรวจสอบผลการปฏิบัติ การวางแผน และ การลงมือ
ปฏิบัติ  
 2. แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในสถานศึกษา พบวWา 
 2.1 ดVานบริหารงานวิชาการ ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืนไดVแกW จัดกิจกรรมทุกเดือนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูVเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา ไดVแกW สWงเสริมใหVมีการกํากับดูแล การประเมินผล 
นิเทศ ติดตาม ดVานกระบวนการเรียน การสอนเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความถ่ีตํ่ากวWารายการอ่ืน 
ไดVแกW นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเปYนนโยบายท่ีชัดเจนของสถานศึกษา และจัดหลักสูตร
สถานศึกษาใหVสอดคลVองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 ดVานบริหารงบประมาณ ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูมีการวางแผนการ
ใชVงบประมาณใหVสอดคลVองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา ไดVแกW สWงเสริมใหVมีการใชVงบประมาณ
อยWางคุVมคWาและประหยัด และมีการติดตามการใชVงบประมาณของครู ตามลําดับความถ่ี ตํ่ากวWารายการ
อ่ืนไดVแกW จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการสอนเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3 ดVานบริหารบุคคล ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืน ไดVแกW จัดอบรมใหVความรูVใหVแกWครูใน
สถานศึกษาในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา ไดVแกW ศึกษาดูงานดVานเศรษฐกิจพอเพียง ความถ่ีตํ่า
กวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูแสวงหาความรูVดVานเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลWงตWาง ๆ และสWงเสริมใหV
ครูมีการประเมินตนเองในดVานกระบวนการจัดการเรียนรูVเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยWางสมํ่าเสมอ 
ตามลําดับ 

 2.4 ดVานบริหารท่ัวไป ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูทํางานรWวมกับชุมชน
และหนWวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขVอง รองลงมา ไดVแกW สWงเสริมใหVครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรูVโดยใชV
แหลWงเรียนรูVท่ีหลากหลายและเนVนการปฏิบัติจริง และ สWงเสริมใหVนําภูมิปpญญาทVองถ่ินมาประยุกตCใชVใน
การเรียนการสอน ความถ่ีตํ่ากวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูนําสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชVใน
กระบวนการจัดการเรียนรูV   

 
คําสําคัญ: การจัดการ, เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to study the condition of educational 
management and the sufficiency economy management to practice in the Private 
Vocational College, Area 3, Bangkok and to study the development process of the 
sufficiency economy management to practice in the Private Vocational College, Area 
3, Bangkok The sample group of this study consisted of 159 people of the school 
administrators, and the teachers Private Vocational College, Area 3, Bangkok. The 
instrument for data collection was a constructed 5-level rating scale. The statistics 
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employed for data analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  

The study findings were: 
 1.The sufficiency economy management to practice in the the Private 
Vocational College, Area 3, Bangkok was overall in each of 4 aspects were found to  
have the high scores and ranking  in  the  order  of  mean  from  high  to                   
low  as  follows: the budget management aspect, the general management aspect, 
the academic administration aspect, and the human resource management aspect. 
To classify from the processes of the management on PDCA were as follows: 
  1.1  The academic administration aspect was overall found to have the high 
score and ranking  in  the  order  of  mean  from  high  to  low  as  follows: planning, 
problem-solving, observing, and checking the observing results. 
  1.2    The budget management aspect was overall found to have the high 
score and ranking  in  the  order  of  mean  from  high  to  low  as  follows: checking 
and observing results, planning, observing, and problem-solving. 
  1.3  The human resource management aspect was overall found to have 
the high score and ranking  in  the  order  of  mean  from  high  to  low  as  follows: 
planning, checking and observing results, observing and problem-solving. 
  1.4  The general management aspect was overall found to have the high 
score and ranking  in  the  order  of  mean  from  high  to  low  as  follows: problem-
solving, checking and observing results, planning and observing. 
 2. The development process on the sufficiency economy management to 
practice in the schools were: 
  2.1 The academic administration aspect was: the highest score than the 
other aspects was providing monthly activities for exchange of knowledge relating to 
the sufficiency economy. The second highest score was promoting control on the 
evaluation, supervisor, follow up and learning process relating to the sufficiency 
economy. The lowest score was to specify the sufficiency economy concept to 
clarify school implementation of school-based curriculum conforming to the 
sufficiency economy concept. 
  2.2 The budget management aspect was: the highest score than the other 
aspects was promoting teachers planning to used the school budgets to conform 
with the sufficiency economy concept. The second highest score was promoting the 
budgets worth and economize, follow up of teacher’s budgets in ordering. The 
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lowest score was supporting the budget allocation of learning activities related to the 
sufficiency economy. 
  2.3 The human resource management aspect was: the highest score than 
the other aspects was training  the teachers in schools on the sufficiency economy. 
The second highest score was observing activities on the sufficiency economy. The 
lowest score was promoting the teachers seeking knowledge on the sufficiency 
economy from other resources and promoting the teacher self-evaluations on the 
learning process relating to the sufficiency economy regularly. 
  2.4 The general management aspect was: the highest score than the other 
aspects was promoting the teachers working together and relating with the 
communities and government sectors.The second highest score was promoting the 
teachers providing the learning process by using the various resources and 
emphasizing, observing and promoting local wisdom where needed for teaching. The 
lowest score was promoting the teacher using new technologies in the learning 
processes. 
 
Keywords:  Management, Sufficiency Economy 
 
บทนํา 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปYนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจVาอยูWหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกWพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวWา 25 ปZ ต้ังแตWกWอนวิกฤติการณCทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังไดVทรงเนVนยํ้าแนวทางการแกVไขเพ่ือใหVรอดพVน และสามารถดํารงอยูWไดVอยWางม่ันคงและ
ย่ังยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปYนปรัชญาช้ีถึงการดํารงอยูWและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับช้ันต้ังแตWระดับครอบครัว และชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหVดําเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหVกVาวทันตWอโลกยุคโลกาภิวัตนCความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปYนท่ีจะตVองมีระบบภูมิคุVมกันในตัวท่ีดี
พอสมควรตWอการมีพลกระทบใด ๆ อันเกิดจากกการเปลี่ยนแปลงของความเจริญในทุกๆดVานซึ่งสWงผล
กระทบในการดํารงชีวิตไปจนถึงระดับประเทศ  

 การท่ีสถานศึกษาจะนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปYนแนวทางการดําเนินชีวิตและวีถี
ปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจVาอยูWหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแกWพสกนิกรชาวไทยมานานกวWา  30  
ปZ  ท่ีพระองคCทรงเนVนยํ้าแนวทางการพัฒนา  บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเองเพ่ือใหVเกิดความพอมีพอกิน 
พอใชV ของคนสWวนใหญW  โดยใชVหลักความพอประมาณ  การคํานึงถึงการมีเหตุผล  การสรVางภูมิคุVมกัน
ท่ีดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมWใหVประมาท   ตระหนักถึงการพัฒนาอยWางเปYนข้ันเปYน
ตอนท่ีถูกตVองตามหลักวิชา  และการมีคุณธรรมเปYนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 
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 เน่ืองจากการอาชีวศึกษาเปYนการจัดการศึกษาท่ีมุWงเนVนการปฏิบัติเพ่ือสรVางทักษะอาชีพใหVกับ
ผูVเรียนการจัดการศึกษาจึงมุWงเนVนท่ีการบูรณาการสูWการปฏิบัติเปYนจิตพิสัยในแตWละรายวิชาท่ีมีการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสWวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีตWอยอดจากการเรียนรูVใน
ช้ันเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูVเรียนควรมุWงเนVนการจัดการท่ีสอดคลVองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

1. พอประมาณกับศักยภาพของผูVเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนท่ีต้ัง
ฝvกใหVผูVเรียนคิดเปYนทําเปYนอยWางมีเหตุผลและมีภูมิคุVมกันในดVานตWาง ๆ โดยการดําเนินกิจการตVอง
นําไปสูWความย่ังยืนของผล 

2. สWงเสริมใหVผูV เรียนใชVความรูV อยWางรอบคอบ ระมัดระวัง ฝvกการทํางานรWวมกับผูV อ่ืน          
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยCสุจริต ไมWเอารัดเอาเปรียบผูVอ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย 
มีสัมมาคารวะรูVจักทําประโยชนCใหVกับสังคม รWวมดูแลรักษาสิ่งแวดลVอมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 ตัวอยWางกิจกรรมพัฒนาผูVเรียนท่ีบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุWงเนVนผลท่ี
เกิดข้ึนอยWางสมดุลและย่ังยืนใน 4 มิติ ไดVแกW ดVานเศรษฐกิจ ดVานสังคม ดVานสิ่งแวดลVอมและดVาน
วัฒนธรรม(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ: 2550 )  
 รัฐธรรมนูญแหWงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สWวนท่ี 3 กลWาวถึงแนวนโยบายดVานการ
บริหารราชการแผWนดิน มาตรา78 (1)บริหารราชการแผWนดินใหVเปYนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และความม่ันคง ของประเทศอยWางย่ังยืน โดยตVองสWงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึง ผลประโยชนCของประเทศชาติในภาพรวมเปYนสําคัญ และสWวนท่ี 7แนวนโยบาย
ดVานเศรษฐกิจ มาตรา 83 รัฐตVองสWงเสริมและสนับสนุนใหVมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง (สภานิติบัญญัติแหWงชาติ. 2562 : ออนไลนC) ขณะเดียวกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับ
ท่ี 9 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ,2552 : ออนไลนC) ไดVอันเชิญ”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปYนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูWไปกับ
กระบวนทรรศนCการพัฒนาแบบบูรณาการเปYนองคCรวมท่ีมี “คนเปYนศูนยCกลางการพัฒนา” ตWอเน่ืองจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 8 โดยใหVความสําคัญกับการแกVปpญหาจากวิกฤต
เศรษฐกิจใหVลุลWวง และสรVางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหVเขVมแข็งและมีภูมิคุVมกันตWอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุWงการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังดVานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลVอมเพ่ือนําไปสูWการพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยูWดีมีสุขของคนไทย จากผลการพัฒนาสรุปไดVวWา
ประสบความสําเร็จเปYนท่ีนWาพอใจ แตWยังมีปpญหาดVานคุณภาพการศึกษา ความยากจน และความเหลื่อม
ล้ําทางรายไดV ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน และความโปรWงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ท่ี
ยังตVองใหVความสําคัญในการแกVไขอยWางตWอเน่ือง  
 อยWางไรก็ตามปpจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่ง
ก็ไดVมีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาสูWสังคมยูWเย็นเปYนสุขรWวมกัน (Green and Happiness Society)
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ และเปYนธรรม สิ่งแวดลVอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน 
อยูWภายใตVระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวVซึ่ งระบอบประชาธิปไตยอันที
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พระมหากษัตริยCทรงเปYนประมุขและอยูWในประชาคมโลกไดVอยWางมีศักด์ิศรี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ, 2552 : ออนไลนC)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.2552 (ฉบับแกVไข พ.ศ.2545 ) มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษา ตVองเปYนไป เพ่ือพัฒนาคนไทย ใหVเปYนมนุษยCท่ีสมบูรณC ท้ังรWางกาย จิตใจ สติปpญญา ความรูV 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และ วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูWรWวมกับ ผูVอ่ืน ไดVอยWางมี
ความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูV ตVองมุWงปลูกฝpงจิตสํานึก ท่ีถูกตVอง เก่ียวกับ การเมืองการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยC ทรงเปYนประมุข รูVจักรักษา และ สWงเสริม 
สิทธิหนVาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ ศักด์ิศรีความเปYนมนุษยC มีความ
ภาคภูมิใจ ในความเปYนไทย รูVจักรักษา ผลประโยชนCสWวนรวม และ ของประเทศชาติ รวมท้ังสWงเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปpญญาทVองถ่ิน ภูมิปpญญาไทย และความรูVอันเปYนสากล 
ตลอดจน อนุรักษC ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลVอม มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ รูVจัก
พ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสรVางสรรคC ใฝ� รูV และ เรียนรูVดVวยตนเอง อยWางตWอเน่ือง มาตรา 27 ใหV 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความเปYน
ไทย ความเปYนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และ การประกอบอาชีพ ตลอดจน เพ่ือการศึกษา
ตWอ ใหVสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนVาท่ี จัดทําสาระ ของหลักสูตรตามวัตถุประสงคC ในวรรคหน่ึง ใน
สWวนท่ีเก่ียวกับ สภาพปpญหาในชุมชน และ สังคม ภูมิปpญญาทVองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคC เพ่ือ
เปYน สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ( กระทรวงศึกษาธิการ. 2561 
ออนไลนC)  
 การกระทรวงศึกษาธิการ ไดVมีนโยบายเรWงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรูV 
สรVางความตระหนัก สํานึกในคุณคWาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันทC สันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชVคุณธรรมเปYนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูVท่ีเช่ือมโยงความรWวมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษาและสถาบันการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการศึกษา
, 2549 :7)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดVกําหนดนโยบาย ดVานสังคมของรัฐบาล และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วWาจะเปYนองคCกรหลักในการจัดและสWงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหVประชากรวัยเรียนอยWางท่ัวถึง มีคุณธรรมนําความรูVตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ขยายโอกาสทางการศึกษาใหVแกWประชากรวัยเรียนทุกคน ไดVรับการ
พัฒนาใหVเปYนบุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรูVตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีเป�าประสงคCใหV 
ประชากรวัยเรียนทุกคนท้ังปกติ พิการ และดVอยโอกาสไดVรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปZ ตาม
สิทธิอยWางเทWาเทียมและท่ัวถึง ผูVเรียนทุกคนไดVรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขVมแข็งในการบริหารและการจัด
การศึกษา และผูVเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใตVไดVรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552 : 4-11)  
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 จากนโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดVสนองนโยบายโดย
วิเคราะหCความสอดคลVองของกลยุทธC โครงการ กิจกรรม และงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะดําเนินการในปZงบประมาณ พ.ศ.2552 กับนโยบายรัฐบาลโดยวิเคราะหCจาก
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) กรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในชWวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีสอดคลVองกับแผนการศึกษาแหWงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) รวมท้ังแผนยุทธศาสตรC
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดVวย และไดVกลยุทธCท่ีสอดคลVองเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ กลยุทธCสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขVอท่ี 1ปลูกฝpงคุณธรรม 
ความสํานึกในความเปYนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหVแกWนักเรียนทุกคน  
 กระทรวงศึกษาธิการไดVแตWงต้ังคณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการเรียนการสอน
ภายใตVคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูWสถานศึกษาของกระทรวง 
ผWานการจัดโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการเรียนการสอน ในทุกระดับ สรVางบุคลากรท่ีจะเปYน
แกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดVานการศึกษา โดยพัฒนาผูVบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ดVานการศึกษาใหVมีความรูV ความเขVาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลัก
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการสูWการเรียนการสอนในทุกกลุWมสาระการเรียนรูV
ของทุกชWวงช้ัน รวมถึงการเรียนการสอนในระดับอาชีวะและการศึกษานอกสถานศึกษา   
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธCของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา เก่ียวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูWการปฏิบัติ 
ปpจจุบัน (พ.ศ.2552 ) ไดVนํานโยบายตามกลยุทธCขVอท่ี 1 ของสํานักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ดําเนินการอยWางเปYนรูปธรรมน้ันยังมีการปฏิบัติท่ีไมWชัดเจน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 3 
เขต ในกรุงเทพมหานคร ท่ีตVองนําแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติใหVเปYนรูปธรรมในอนาคต
อันใกลVน้ีผูVบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ซึ่งเปYนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะผลักดันใหVสถานศึกษา 
นํานโยบายดังกลWาวไปปฏิบัติจนใหVเกิดผลน้ัน จะมีการบริหารจัดการอยWางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ  
 ดังน้ันผูVศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน เขต 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลท่ีไดVน้ันสามารถนําไปใชVไดVจริงในแนวทาง
ปฏิบัติกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใกลVเคียงท้ังภาครัฐและเอกชน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเขต 3 กรุงเทพมหานคร ยังสามารถนําแนวทางท่ีไดVไปประยุกตCใชVในการพัฒนาการศึกษาตWอไป
ในภายหนVาไดV 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนเขต3กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน เขต 3 กรุงเทพมหานคร 
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ความสําคัญของการศึกษาค*นคว*า 
 1. ไดVแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน เขต 3 กรุงเทพมหานคร 
 2. ไดVสารสนเทศสําหรับสถานศึกษาอ่ืนๆ นําไปเปYนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุWงศึกษาการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ดVานการบริหารงาน 4 ดVานตามขอบขWายภารกิจท่ีบัญญัติไวVใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกVไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกอบดVวย  
ดVานบริหารงานบุคคล ดVานบริหารงานวิชาการ ดVานบริหารงบประมาณดVา นบริหารท่ัวไป  
 ขอบเขตด*านประชากร  
ประชากรท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี ไดVแกW ผูVบริหารสถานศึกษา และครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน  86  โรงผูVอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 80  คน ครู จํานวน 172 คนรวม 
252 คน  
 กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ี ไดVแกW ผูVอํานวยการบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 159 คน ไดVมาโดยการกําหนดขนาดกลุWมตัวอยWาง 
โดยใชVสูตร ทาโร ยามาเนW (Taro Yamane. 1973 : 125)  วิธีการสุWมตัวอยWาง การคัดเลือกกลุWม
ตัวอยWางคัดเลือกจากประชากรท้ังหมดใหVเปYนกลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษาดVวยวิธีการสุWมตัวอยWางแบบ
งWาย (Simple random sampling)  
   
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดVานท้ัง 4 ดVาน พบวWา อยูWในระดับมาก ( X =3.85) 
เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW ดVานการบริหารงบประมาณ ( X =3.91) 
ดVานการบริหารท่ัวไป( X =3.84) ดVานการบริหารวิชาการ ( X =3.83)และ ดVานการบริหารงานบุคคล 
( X =3.82)เม่ือจําแนกตามกระบวนการบริหารแบบ PDCA ไดVดังน้ี  
  1.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ดVานบริหารงานวิชาการ จําแนก PDCA พบวWา โดยรวมอยูWในระดับมาก ( X =3.83)
เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW การวางแผน ( X =3.94)การแกVไขปรับปรุง( X =3.83) การ
ลงมือปฏิบัติ ( X =3.83)และ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ ( X =3.74) 
  1.2 การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ดVานบริหารงบประมาณ จําแนกตาม PDCA โดยรวมอยูWในระดับมาก ( X =3.91)
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เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW การตรวจสอบผลการปฏิบัติ ( X =4.04)การวางแผน 
( X =3.91)การลงมือปฏิบัติ ( X =3.88)และ การแกVไขปรับปรุง ( X =3.81) 
  1.3 การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ดVานบริหารงานบุคคล จําแนกตาม PDCA โดยรวมอยูWในระดับมาก ( X =3.82) 
เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW การวางแผน( X =3.85) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ
( X =3.85) การลงมือปฏิบัติ( X =3.82) และ การแกVไขปรับปรุง ( X =3.76) 
  1.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ดVานการบริหารท่ัวไป จําแนกตาม PDCA โดยรวมอยูWในระดับมาก( X =3.84) 
เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานVอย ไดVแกW การแกVไขปรับปรุง ( X =3.95)การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
( X =3.81)การวางแผน ( X =3.80)และ การลงมือปฏิบัติ ( X =3.79) 
 2. แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในสถานศึกษา พบวWา 
  2.1 ดVานบริหารงานวิชาการ ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืนไดVแกW จัดกิจกรรมทุกเดือนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูVเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา ไดVแกW สWงเสริมใหVมีการกํากับดูแล การประเมินผล 
นิเทศ ติดตาม ดVานกระบวนการเรียน การสอนเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความถ่ีตํ่ากวWารายการอ่ืน 
ไดVแกW นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเปYนนโยบายท่ีชัดเจนของสถานศึกษา และจัดหลักสูตร
สถานศึกษาใหVสอดคลVองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 ดVานบริหารงบประมาณ ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูมีการวางแผนการ
ใชVงบประมาณใหVสอดคลVองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรองลงมา ไดVแกW สWงเสริมใหVมีการใชVงบประมาณ
อยWางคุVมคWาและประหยัด และมีการติดตามการใชVงบประมาณของครู ตามลําดับความถ่ี ตํ่ากวWารายการ
อ่ืนไดVแกW จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการสอนเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 ดVานบริหารบุคคล ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืน ไดVแกW จัดอบรมใหVความรูVใหVแกWครูใน
สถานศึกษาในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา ไดVแกW ศึกษาดูงานดVานเศรษฐกิจพอเพียง ความถ่ีตํ่า
กวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูแสวงหาความรูVดVานเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลWงตWาง ๆ และสWงเสริมใหV
ครูมีการประเมินตนเองในดVานกระบวนการจัดการเรียนรูVเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยWางสมํ่าเสมอ 
ตามลําดับ 

 2.4 ดVานบริหารท่ัวไป ความถ่ีสูงกวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูทํางานรWวมกับชุมชน
และหนWวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขVอง รองลงมา ไดVแกW สWงเสริมใหVครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรูVโดยใชV
แหลWงเรียนรูVท่ีหลากหลายและเนVนการปฏิบัติจริง และ สWงเสริมใหVนําภูมิปpญญาทVองถ่ินมาประยุกตCใชVใน
การเรียนการสอน ความถ่ีตํ่ากวWารายการอ่ืน ไดVแกW สWงเสริมใหVครูนําสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชVใน
กระบวนการจัดการเรียนรูV   
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ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะการนาํผลการศกึษาไปใช* 
 ควรนําแนวทางท่ีไดVจากการศึกษาน้ีไปสูWการปฏิบัติใหVเปYนรูปธรรมโดย 
 1. ควรมีการกําหนดนโยบายดVานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาใหVอยWางชัดเจน 
 2. ควรปรับกระบวนการบริหารจัดการและโครงสรVางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหVสอด 
คลVองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูVระหวWางสถานศึกษา เชWน สถานศึกษาแกนนํา สถานศึกษา
ตVนแบบ กับ สถานศึกษาอ่ืน ๆ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร เชWน ครูแกนนํากับครู อ่ืน ๆ 
 4. มีการประเมิน ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขVองกับเศรษฐกิจพอเพียงอยWางเปYน
ระบบ และมีการแกVไขปรับปรุงการดําเนินงานของกิจกรรมตWาง ๆ อยWางสมํ่าเสมอ 
 ข*อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาปpจจัยท่ีสWงผลตWอการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในวิทยาลัยอาชีว 
ศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครและท่ี อ่ืนๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน    
 2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
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บทคัดย�อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสC

ของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการกรุงเทพมหานคร  จากกลุWมตัวอยWาง จํานวน 270 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวมรวมขVอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชVในการวิเคราะหCขVอมูลไดVแกW คWารVอย
ละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษา พบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิงมีอายุ 30-35 ปZ การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สWวนใหญWทํางานเอกชน มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนมากกวWา15,000 บาท ธุรกิจแฟรนไชสC
ท่ีสนใจ โดยสWวนใหญWเลือกธุรกิจแฟรนไชสC เซเวWน-อีเลฟเวWน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวWา 
ปpจจัยความผูกพันตWอตราสินคVาสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYน
ผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา ไดVแกW ปpจจัยประสบการณCแฟรนไชสC ปpจจัย
ตราสินคVา ปpจจัยการสนับสนุนแฟรนไชสC ตามลําดับ โดยรWวมกันพยากรณCการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน
ไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครไดV รVอยละ 38.8 ในขณะท่ีปpจจัย
ผลิตภัณฑC ความไวVวางใจ และความนWาเช่ือถือไมWสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของผูVบริโภค
ท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
คําสําคัญ: ปpจจัยท่ีมีตWอการตัดสินใจ, ธุรกิจแฟรนไชสC 
 

Abstract 
The objective of the study was to explore the franchise brand, franchise 

products, franchisor supports, trust, reliability, brand commitments, and franchisee 
support affecting the decision to purchase franchise businesses of customers 
interested in becoming entrepreneurs in Bangkok. Closed-ended survey questionnaires 
were implemented to collect data from 270 customers, who were interested to 
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become entrepreneurs, in FranchiseEx ASEAN 2015 and the 15th Franchise Job 
Creation Expo. Additionally, data were statistically analyzed using descriptive statistics 
including percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics 
methods on multiple regressions were used to test hypotheses in the study. 

The results indicated that the majority of participants were female with 21-25 
years of age. They completed bachelor’s degrees, Most of them were undergraduate 
students, and earned average monthly income less than 15,000 baht. The most 
selected franchise business is Seven-Eleven. The results of hypothesis testing 
revealed that the brand commitment affecting the decision to purchase franchise 
businesses of customers interested in becoming entrepreneurs in Bangkok the most, 
followed by the franchisee experience, franchise brand, and franchisor support, 
respectively. These factors together could explain the decision to purchase a 
franchise business of customers interested in becoming entrepreneurs in Bangkok at 
38.8 percent. While the franchise products, trust, and reliability did not affect the 
decision to purchase a franchise business of customers interested in becoming 
entrepreneurs in Bangkok. 

 
Keywords: Factors Affecting the Decision to Purchase , Franchise Business 
  
บทนํา 

ในสภาวะเศรษฐกิจในปpจจุบัน มีการแขWงขันทางธุรกิจคWอนขVางสูง การท่ีผูVประกอบการจะ
ดํารงอยูWไดVจึงจําเปYนตVองมีการปรับตัวใหVเหมาะสมกับสถานการณC และโดยเฉพาะอยWางย่ิง ผูVทําธุรกิจ
เปYนของตัวเอง โดยมีเงินทุน แตWไมWมีประสบการณCในการดําเนินธุรกิจมากWอน ทําใหVตVองใชV ระยะเวลา
ในการเรียนรูVท่ีจะเร่ิมตVนธุรกิจ ซึ่งในการเร่ิมตVนธุรกิจตVองใชVเวลาในการเรียนรูVถูกรูVผิด และสรVางช่ือใหV
เปYนท่ียอมรับ ในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแขWงขันสูงข้ึนเร่ือย ๆ ภายในประเทศและตWางประเทศ 
จึงทําใหVเกิดความเสี่ยงสูงท่ีผูVประกอบการใหมWจะประสบปpญหาในการประกอบธุรกิจ ดังน้ัน ธุรกิจแฟ
รนไชสC (Franchise) จึงเปYนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนWาสนใจและเปYนธุรกิจท่ีไดVรับการยอมรับจากสากลวWา
สามารถลดขVอจํากัดดังกลWาวขVางตVนไดV  (กรมสWงเสริมอุตสาหกรรม : 2557) ธุรกิจแฟรนไชสC 
(Franchise) ถือวWาเปYนรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีชWวยใหVธุรกิจสามารถขยายธุรกิจ และชWองทางใน
การจัดจําหนWายไดVอยWางมีประสิทธิภาพ เปYนการขยายตลาดและชWองทางการจัดจําหนWายในลักษณะ
ของสาขาโดยผWานผูVประกอบการอิสระท่ีเรียกวWาแฟรนไชสCซี (Franchisee) สWวนบริษัทท่ีใหVสิทธิ
เคร่ืองหมายการคVาจะเรียกวWาแฟรนไชสCซอรC (Franchisor) เปYนผูVท่ีมีความรูV ความเช่ียวชาญ หรือมี
ความรูV (Know How) ในการทําธุรกิจน้ัน ๆ ซึ่งแฟรนไชสCซอรC (Franchisor) จะถWายทอดใหVแกWแฟรน
ไชสCซี (Franchisee) ในรูปแบบของการดําเนินงานของธุรกิจแฟรนไชสC เชWน รูปแบบการผลิต รูปแบบ
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การขาย และรูปแบบการบริหารการตลาด เพ่ือจะทําใหVรูปแบบการดําเนิน ธุรกิจในทุก ๆ สาขาอยูW
ภายใตVมาตรฐานเดียวกัน(สุนันทา ไชยสระแกVว: 2553) 

การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชสCของประเทศไทยน้ัน เปYนระยะเวลานานกวWา 20 ปZ ในชWวง  
แรก ๆ ธุรกิจแฟรนไชสCยังไมWไดVรับการสนใจจากผูVประกอบการเทWาท่ีควรมีการชะลอตัวลงในชWวงวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจธุรกิจแฟรนไชสCเร่ิมมาพัฒนาในชWวงนโยบายการสWงเสริมธุรกิจขนาดเล็กสามารถเติบโต
แข็งแรงโดยการพัฒนาและสWงเสริมจากภาครัฐ เน่ืองจากเปYนธุรกิจท่ีดีตWอการลงทุน และดีตWอผูVท่ี
ตVองการเปYนผูVประกอบการ เพราะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเน่ืองจากแฟรนไชสC ซอรCหรือ
ผูVขายแฟรนไชสCไดVพัฒนาธุรกิจจนประสบความสําเร็จมีช่ือเสียงเปYนท่ีรูVจักและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป
ทําใหVตราสินคVาหรือบริการ หรือเคร่ืองหมายการคVาของผูVขายแฟรนไชสCยWอมเปYนของผูVบริโภคมาเปYน
เวลานาน ดังน้ัน แฟรนไชสCซีหรือผูVซื้อแฟรนไชสCจะไดVรับประโยชนCจากการท่ี เคร่ืองหมายการคVาไดVรับ
การยอมรับจากผูVบริโภค (สถาบันระหวWางประเทศเพ่ือการคVาและการพัฒนา:2556)  

นอกจากน้ี ภาครัฐบาลไดVมีมาตรการสWงเสริมผูVประกอบการใหมWโดยจัดโครงการเสริมสรVาง
ผูVประกอบการใหมW (New Entrepreneurs Creation: NEC) ซึ่งเปYนโครงการบWมเพาะผูVประกอบการ 
ใหมW โดยใหVการฝvกอบรมหลักสูตรระยะยาวใหVกับผูVท่ีสนใจจะจัดต้ังธุรกิจในระยะ 1-3 ปZ โดยมุWงจะ
เร่ิมตVนผลักดันใหVเกิดผูVประกอบการใหมWและพัฒนาผูVประกอบการรายเดิมสูWความเขVมแข็ง โอกาสใหV
เขVาถึงองคCความรูVสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขWงขันและสรVางความอยูWรอดทางธุรกิจไดVใน
ระยะยาว (กรมสWงเสริมอุตสาหกรรม: 2557) 

จากขVอมูลของศูนยCวิจัยกสิกรไทย แสดงใหVเห็นวWาธุรกิจแฟรนไชสCในปZพ.ศ. 2555-2556 มี 
มูลคWาตลาดรวมกวWา 2.38 แสนลVานบาท จํานวนผูV ใหVสิท ธ์ิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชสC 
(Franchisor) มีประมาณ 330 ราย และมีผูV รับสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจ (Franchisee) จํานวน 
63,000 สาขา ธุรกิจแฟรนไชสCท่ีไดVรับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศไทยในปpจจุบันไดVแกW 
ธุรกิจรVานอาหาร รVอยละ 28 ธุรกิจรVานเคร่ืองด่ืม-เบเกอร่ี รVอยละ15 และธุรกิจบริการตามลําดับ 
เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชสCในประเทศไทยสWวนหน่ึงเกิดจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ของผูVประกอบการในการสรVางความม่ันคงในธุรกิจและรายไดVโดยการขยายธุรกิจท้ังในและ
ตWางประเทศ และอีกสWวนหน่ึงมาจากการสWงเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสCอยWางตWอเน่ือง ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคVากระทรวงพาณิชยC ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชสCไทย 
(สถาบันคีนันแหWงเอเซีย:2559)   

ธุรกิจแฟรนไชสCน้ันถือเปYนหน่ึงในสาขาธุรกิจท่ีสําคัญท่ีมีการเติบโตอยWางรวดเร็วในประเทศ
ไทย เน่ืองจากเปYนสาขาธุรกิจท่ีสามารถสรVางมูลคWาทางเศรษฐกิจและชWวยใหVธุรกิจสามารถพัฒนาและ
ขยายธุรกิจไดVอยWางรวดเร็ว ท้ังยังสามารถลดขVอจํากัด และสรVางความไดVเปรียบในดVานแหลWงทุน 
บุคลากรท่ีจะมารWวมสรVางความเจริญเติบโตใหVกับองคCกรและสรVางผูVประกอบการรายใหมWใหVมีโอกาส
ประสบความสําเร็จมากกวWาและเร็วกวWาการเร่ิมตVนธุรกิจดVวยตนเอง (สถาบันระหวWางประเทศเพ่ือ 
การคVาและการพัฒนา: 2556) จากสถิติการประกอบธุรกิจแฟรนไชสC ในประเทศไทยแสดงใหVเห็นวWา 
ธุรกิจแฟรนไชสC ในประเทศไทยมีการเติบโตของธุรกิจมากข้ึนอยWางตWอเน่ือง 
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  เน่ืองจากธุรกิจแฟรนไชสCเปYนธุรกิจท่ีไดVรับความนิยมอยWางมากในประเทศไทยขนาด 
ของธุรกิจแฟรนไชสCในชWวงปZพ.ศ.2556-2557 มีการเติบโตข้ึนถึง รVอยละ11.71 ซึ่งหน่ึงในปpจจัยท่ีชWวย
ผลักดันการพัฒนาอยWางรวดเร็วของธุรกิจแฟรนไชสCในระยะน้ี คือ นโยบายของภาครัฐบาลในสWวนของ
การสWงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยWอม (Small and  MediumEnterprises: SMEs) ไทย
รัฐบาลไทยไดVตระหนักวWาธุรกิจแฟรนไชสC เปYนเสVนทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยWอม(Small and Medium Enterprises: SMEs) ท่ีรวดเร็วจึงไดVมีการสWงเสริมการใหVความรูVและการ
ฝvกอบรม รวมท้ังความรWวมมือกับธนาคารของรัฐบาลเพ่ือใหVเงินใหVกูV ยืมแกWท้ังผูVขายสิทธ์ิเฟรน 
(Franchisor) และผูVซื้อสิทธ์ิเฟรนไชสC (Franchisee)  ในการเร่ิมตVนธุรกิจ (สถาบันคีนันแหWงเอเซีย: 
2559) ธุรกิจแฟรนไชสCไทยเร่ิมมีบทบาทและมีการพัฒนาใหVเปYนระบบมากข้ึนแมVวWาสภาวะสภาพ 
เศรษฐกิจจะแตกตWางก็ตามแตWกลับกลายเปYนโอกาสของการขยายตัวธุรกิจดVวยระบบเฟรนไชสCเพราะ
ผูVคนจะเร่ิมขาดความม่ันใจในการสรVางความม่ันคงใหVกับชีวิตการลงทุนดVวยระบบแฟรนไชสCจึงเปYน
ทางเลือกหน่ึงของผูVคนซึ่งเปรียบเสมือนเปYนทางลัดชWวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจกลายเปYน
ทางออกใหมWของนักลงทุน(กรมพัฒนาธุรกิจ:2558)  

ดังน้ันธุรกิจแฟรนไชสC จึงเปYนธุรกิจท่ีนWาสนใจมากเน่ืองดVวยองคCความคิดทางธุรกิจหลักน้ันถือ
วWาเปYนระบบธุรกิจท่ีขายตัวเอง เปYนการวางรูปแบบการตลาดท่ีสรVางรายไดVใหVกับผูVประกอบการและ
เปYนการอยูWรWวมกันเพ่ือสรVางความเขVมแข็งใหVกับตราสินคVา เน่ืองจากการทําธุรกิจแบบแฟรนไชสC การ
สรVางมาตรฐานการนําเสนอสินคVาและบริการในทุก ๆ สาขาดVวยวิธีการเดียวกันหรืออยูWภายใตVตรา
สินคVาเดียวกัน (พีระพงษC กิติเวชโภคาวัฒนC: 2551) 

อยWางไรก็ตาม การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะกVาวเขVามาสูWการเปYนผูVประกอบการน้ัน เปYน 
ตัดสินใจท่ีสําคัญท้ังตWอผูVประกอบการเองและตWอผูVท่ีเก่ียวขVองเปYนอยWางมาก เพราะการทุWมเทแรงกาย
แรงใจไปอยWางมากน้ัน หากเกิดความลVมเหลวก็จะเกิดผลเสียตWอวิถีชีวิตของผูVน้ัน ครอบครัว และ 
เก่ียวขVองไปอีกนาน ดังน้ัน ผูVท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการธุรกิจของตนเองควรมีการสํารวจตนเอง
อยWางครบถVวนรอบคอบท้ังความพรVอมและคุณสมบัติในดVานตWาง ๆ รวมถึง ปpจจัยท่ีเก่ียวขVองท้ังหมด 
ซึ่งนอกจากจะเปYนการเตือนผูVประกอบการไดVตระหนักและตัดสินใจอยWางรอบคอบกWอนท่ี เร่ิมเดินหนVา
กิจการอยWางเต็มตัว จากงานวิจัยเก่ียวกับความลVมเหลวของธุรกิจแฟรนไชสC พบวWาสาเหตุสWวนหน่ึงท่ี
กWอใหVเกิดความลVมเหลวในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชสCเปYนผลมาจากการขาดการดูแลและ ขาดการ
สนับสนุนจากเจVาของแฟรนไชสC (Franchisor Support) อยWางตWอเน่ือง(Roh & Yoon: 2009) ซึ่ง
แสดงใหVเห็นวWาธุรกิจแฟรนไชสCก็มีจุดบกพรWองท่ีผูVประกอบการท่ีกําลังจะซื้อแฟรนไชสCจะตVองพิจารณา
กWอนท่ีจะตัดสินใจซื้อในข้ันสุดทVาย 

ระบบแฟรนไชสCท่ีสามารถเติบโตไดVจะตVองมีการพัฒนาโครงสรVางการสนับสนุน(Franchise 
Support) ท่ีเหมาะสม เชWน การตลาด การฝvกอบรม การสรรหาวัตถุดิบ เปYนตVน จากผลการวิจัยพบวWา
ผูVซื้อสิทธ์ิแฟรนไชสC (Franchisee) ท่ีไดVรับการสนับสนุนจากผูVขายสิทธ์ิแฟรนไชสC (Franchisor) อยWาง
เหมาะสมและเพียงพอ จะมีความผูกพันตWอตราสินคVาสูง (BrandCommitment) และมีแนวโนVมท่ีจะ
สรVางคุณคWาใหVแกWตราสินคVาเพ่ิมมากข้ึน (Nyadzayo, Matanda & Ewing, 2015) ท้ังน้ี การสนับสนุน
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จากผูVขายสิทธ์ิแฟรนไชสCกWอใหVเกิดการพัฒนาธุรกิจท่ีชWวยสWงเสริมความผูกพันตWอตราสินคVา (Brand 
Commitment) ของแฟรนไชสCใหVเกิดกับผูVบริโภคและนําไปสูWการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจแฟ
รนสCไชสC โดยความผูกพันตWอตราสินคVาเปYนความเช่ือมโยงทางดVานจิตใจและอารมณC ระหวWางผูVบริโภค
กับตราสินคVาหรือองคCกร นอกจากน้ี ยังเปYนความสัมพันธCในระยะยาวท่ีมีความอยWางย่ิงท่ีจะผูVซื้อสิทธ์ิ
ทําใหVท้ังและผูVขายสิทธ์ิแฟรนไชสCรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวWางกันไชสC (Nyadzayo, Matanda & 
Ewing, 2015) 

ดังน้ันเจVาของแฟรนไชสCเปYนท่ีจะตVองสรVางตราสินคVา (BrandName) ของแฟรนไชสCใหV 
แข็งแรงและเปYนท่ียอมรับของผูVบริโภค ท้ังน้ี ประสบการณCของผูVขายสิทธ์ิแฟรนไชสC (Franchisee 
Experience) เปYนอีกหน่ึงปpจจัยท่ีมีบทบาทตWอธุรกิจแฟรนไชสCอยWางมากผูVขายสิทธ์ิแฟรนไชสC 
เน่ืองจาก แฟรนไชสCจะตVองเปYนผูVที่มีความคิดริเร่ิม มีความรูV และมีความเช่ียวชาญดําเนินการท่ีลองผิด
ลองถูกจนไดVวิธีท่ีดีท่ีสุดแลVว จึงทําใหVผูV ท่ีซื้อแฟรนไชสCประหยัดเวลาในการเรียนรูV (Nyadzayo, 
Matanda & Ewing, 2015) นอกจากน้ี ประสบการณCของผูVซื้อสิทธ์ิแฟรนไชสC เปYนความสัมพันธC
ระหวWางผูVซื้อ สิทธ์ิแฟรนไชนCและผูVขายสิทธ์ิแฟรนไชนC (Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. : 2001) 
เน่ืองจากแนวทางในการดําเนินธุรกิจของผูVซื้อสิทธ์ิแฟรนไชนCน้ัน สWวนใหญWไดVรับอิทธิพลจากความ
เช่ียวชาญของผูVใหVแฟรนไชสC ซึ่งมีความสําคัญเปYนอยWางย่ิงตWอผูVซื้อสิทธ์ิแฟรนไชสCท่ีขาดประสบการณC
ทางธุรกิจ (Tosti, D. T., & Stotz, R. D. :2001) และยังเปYนปpจจัยในการสนับสนุนการสรVางตราสินคVา 
ใหVมีความนWาเช่ือถือ (Reliability) และไดVรับความไวVวางใจ (Trust) จากผูVบริโภค (พีระพงษC กิติเวชโภ
คาวัฒนC: 2556) สWวนผลิตภัณฑC (Product) ท่ีตรงกับความตVองการของผูVบริโภคจะเปYนสWวนท่ีชWวยใน
การสรVางกลยุทธCใหVธุรกิจแฟรน ไชสCประสบความสําเร็จดังน้ันจะเห็นไดVวWามีหลายปpจจัยท่ีแตกตWางกัน
และ เปYนปpจจัยท่ีมีผลตWอความสําเร็จของธุรกิจแฟรนไชสC 

ดังน้ันผูVวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวปpจจัยท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของ
ผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทําการศึกษาวิจัยถึงปpจจัยตWาง ๆ ไดVแกW 
ปpจจัยตราสินคVา ผลิตภัณฑC การสนับสนุนแฟรนไชสC ความไวVวางใจ ความนWาเช่ือถือ ความผูกพันตWอ
ตราสินคVา และประสบการณCแฟรนไชสC ท่ีคาดวWาเปYนตัวแปรสําคัญท่ีจะมีผลตWอการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชสC เพ่ือนําไปสูWการปฏิบัติและตอบสนองความตVองการของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYน
ผูVประกอบการ และยังเปYนแนวทางสําหรับผูVประกอบการท่ีกําลังพิจารณาจะนําแฟรนไชสC รูปแบบการ
จัดการแฟรนไชสCมาขยายธุรกิจของตนใหVมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงผูVท่ีสนใจและผูVท่ีเก่ียวขVอง 
และขVอมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชVประโยชนCในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชสC หรือ
ธุรกิจ เก่ียวขVองใหVดีย่ิงข้ึนและสามารถนําไปใชVเปYนขVอมูลท่ีชWวยในการประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของผูVที่สนใจจะเปYนผูVประกอบการใหVบรรลุผลตามวัตถุประสงคCที่ต้ังไวV 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของ
ผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
สําหรับในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปYนการศึกษาถึงปpจจัยท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจ 

แฟรนไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยไดVกําหนดขอบเขต
สําหรับการศึกษาวิจัยดังตWอไปน้ี 

1.ขอบเขตด*านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ไดVแกWผูVบริโภคท่ีสนใจเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ�มตัวอย�าง ไดVแกWผูVบริโภคท่ีสนใจเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือก 

จากประชากรดVวยวิธีการสุWมตัวอยWางแบบหลายข้ันตอน  Multi -stage Sampling กําหนดขนาดของ
กลุWมตัวอยWางโดยการใชVสูตรของ Cohen (1997) ไดVขนาดกลุWมตัวอยWางจํานวน 270 ตัวอยWาง  

2.ขอบเขตด*านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ Independent ( Variables) ไดVแกWตราสินคVา (Brand Name) ผลิตภัณฑC 

(Product) การสนับสนุนแฟรนไชสC (Franchise Support) ความไวVวางใจ (Trust) ความนWาเช่ือถือ 
(Reliability) ความผูกพันตWอตราสินคVา (Brand Commitment) และประสบการณCแฟรนไชสC 
(Franchise Experience) 

 ตัวแปรตาม Dependent ( Variable) ไดVแกWการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสC (Decision 
to Purchase a Franchise Business) 

3 ขอบเขตด*านระยะเวลา สําหรับระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี เร่ิมต้ังแตWเดือนมิถุนายน
2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 
  
ประโยชน�ที่ได*รับ 

1. ทราบถึงปpจจัยท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจเปYน
ผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผูV ท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชVเปYนขVอมูลประกอบการ 
ตัดสินใจในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชสCตWาง ๆ เพ่ือชWวยลดความเสี่ยงจากทางธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ผูVประกอบการธุรกิจแฟรนไชสC สามารถนําผลการศึกษาไปใชVเปYนแนวทางในการ แสวงหา
โอกาสทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพของผูVประกอบการธุรกิจแฟรนไชสCใหVมีประสิทธิภาพในการ
แขWงขัน และประสบความสําเร็จจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชสC 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปYนการศึกษาตัวแปรปpจจัยตราสินคVา (BrandName) ปpจจัยผลิตภัณฑC 
(Product) ปpจจัยการสนับสนุนแฟรนไชสC (Franchise Support) ปpจจัยความไวVวางใจ (Trust) ปpจจัย 
ความนWาเช่ือถือ (Reliability) ความผูกพันตWอตราสินคVา (Brand Commitment) และปpจจัย 
ประสบการณCแฟรนไชสC (Franchise Experience) ท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของ 
ผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYน
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เพศหญิงมีอายุ 30-35 ปZ การศึกษาระดับปริญญาตรี สWวนใหญWทํางานเอกชนมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน
มากกวWา 15,000 บาท ธุรกิจแฟรนไชสCท่ีสนใจ โดยสWวนใหญWเลือกธุรกิจแฟรนไชสC เซเวWน-อีเลฟเวWน 
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวWา ปpจจัยความผูกพันตWอตราสินคVาสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟ
รนไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด สWวนดVานอ่ืน ๆ อยูW
ในระดับเห็นดVวยมาก 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานปpจจัยตราสินคVา ปpจจัยการสนับสนุนแฟรนไชสC ความผูกพันตWอ
ตราสินคVา ปpจจัยประสบการณCแฟรนไชสC มีผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจ
จะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สWวนปpจจัยดVานอ่ืน ๆ ไมWมีผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟ
รนไชสCของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะเพื่อนําไปใช*งาน 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปpจจัยท่ีสWงผลตWอการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสCของผูVบริโภคจะเปYน

ผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวWา ความผูกพันตWอตราสินคVามีผลตWอการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชสC ของผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดดังน้ัน 
ผูVประกอบการหรือเจVาของแฟรนไชสCควรใหVความสําคัญกับปpจจัยดVานความผูกพันตWอตราสินคVา ย่ิงข้ึน 
โดยมุWงเนVนในเร่ืองการรักษาภาพลักษณCของตราสินคVาและทําใหVผูVบริโภคท่ีสนใจจะเปYนผูVประกอบการ
รับรูVและคุVนเคยตWอตราสินคVามากข้ึน เพ่ือใหVผูVบริโภคท่ีสนใจจะซื้อธุรกิจ สามารถ 
นึกถึงตราสินคVาน้ีเปYนอันดับแรก และพยายามสรVางใหVลูกคVาเกิดความผูกพันทางดVานอารมณC 
(Emotional Attachment) มีความรักในสินคVาหรือบริการน้ันมีความรูVสึกเปYนเจVาของและมี แนวโนVม
ท่ีจะใชVสินคVาหรือบริการตWอไปในอนาคตและบอกตWอใหVดVวยความเต็มใจเพ่ือใหVสามารถรักษาใจ และ
ขยายฐานลูกคVาไดV 

ข*อเสนอแนะเพื่อการวิจัยสําหรับการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังตWอไปผูVท่ีสนใจควรศึกษาในระดับจังหวัดท่ีเปYนแหลWงทWองเท่ียวและมีความ

หลากหลายประชากรมากซึ่งเปYนประชากรของผูVที่สนใจเปYนผูVประกอบการ  
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บทคัดย�อ 
การศึกษาเร่ือง ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC มีวัตถุประสงคC    

1) เพ่ือศึกษาระดับปpจจัยความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC และ 2) เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอ
ความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC 3) เพ่ือศึกษาปpญหาและขVอเสนอแนะในการเปYนนักขาย
ออนไลนCท่ีประสบความสําเร็จ  แลVวกําหนดขนาดกลุWมตัวอยWางโดยใชVสูตรไมWทราบจํานวนประชากรไดV
ขนาดกลุWมตัวอยWาง 385 คน ซึ่งไดVทดลองเก็บขVอมูลจํานวน 30 ชุดท่ีไมWใชWกลุWมตัวอยWางและหาคWาความ
เช่ือม่ันดVวยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ�าของครอนบัค ไดVคWาความเช่ือม่ันเทWากับ 0.80 สถิติท่ีใชVในการ
วิเคราะหCขVอมูลคือ รVอยละ คWาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คWาสถิติ t-test และ F-test  

ผลของการวิจัยมีดังน้ี 
1. กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนเพศหญิงมีอายุระหวWาง 31 – 40 ปZ สWวนรายไดVจากอาชีพธุรกิจ

ออนไลนCตWอเดือนตํ่ากวWา 10,000 บาท เม่ือพิจารณาสถานภาพ พบวWา กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนนัก
ขายและมีโอกาสเขVารับการฝvกอบรมสัปดาหCละ 1 คร้ัง มากท่ีสุด และมีประสบการณCในงานขาย นVอย
กวWา 6 เดือน มีทีมงานเกิน 40 คน  

2. ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนCดVานความภาคภูมิใจมีคWาเฉลี่ย
สูงสุด  รองลงมาคือ ดVานการมีโอกาสในการบริหาร ดVานโอกาสกVาวหนVาในตําแหนWงงาน ดVานการ
ยอมรับนับถือ และดVานความม่ันคงของงาน 

3. ปpญหาและขVอเสนอแนะในการเปYนนักขายออนไลนCท่ีประสบความสําเร็จ พบวWา  ควรมีการ
ใหVความรูVเก่ียวกับเร่ืองของงานขายตรงใหVมากกวWาน้ี เพราะขายตรงเปYนอาชีพท่ีเปYนงานท่ีมีโอกาสรวย 
และท่ีสําคัญมีโอกาสทําเปYนอาชีพหลักไดVเพราะใชVทุนในการทํางานท่ีนVอยมาก มีคนบางกลุWมท่ียังไมW
ยอมรับในธุรกิจออนไลนC เปYนงานงWายๆ แตWตVองทําสมํ่าเสมอ การยอมรับในสังคม ไมWควรโจมตีคูWแขWงขัน 
ธุรกิจออนไลนCเปYนธุรกิจแหWงการแขWงขัน ทางบริษัทตVองจัดฝvกอบรมบWอยๆ ในการเรียนรูVและอบรมใหV
มากๆ และการขายตรงตVองมีความอดทน ขยัน และมีความต้ังใจ ทํางานอยWางตWอเน่ืองจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 
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คําสําคัญ: ความสําเร็จ นักขาย ธุรกิจออนไลนC 
Abstract 

   The research was conducted 1) to determine the level of factors influencing 
the success of sellers in Online business 2) to study factors influencing the success of 
sellers in Online business, and 3) to study problems and compile suggestions in order 
to succeed in Online business. The samples determined by using infinite population 
and method wear 385 sellers. Data collected from 30 responders wear measured the 
reliability by Cronbachs’s Alpha Coefficient yield the reliability value at 0.80. The 
statistics used for data analysis were percentage, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings were  as follows : 

1. The majority of samples were women between 31-40 years old. The 
average domestic income per month was less than 10,000 Baht. Most samples were 
sellers who usually had opportunity to attend training not more than one time a 
week. They had less than six month of selling experience and worked with over 40 
team members. 

2. The factors influencing the success of sellers in Online business were pride, 
chance in management, advancement, recognition, and job stability. 

3. Problems and suggestions of a direct sales success is found to should have 
knowledge on the subject of direct sales more. This is a profession that is rich with 
opportunities. And the opportunity to make a career primarily because the cost of a 
little more work. Some people who have not accepted the Direct Selling is a simple 
task, but do regularly. Acceptance in society do not attack rival MLM is the business 
of the competition. We need to train them. Learning and training a lot. This requires 
patience and diligence and determination. Work continues to be successful. 
 
Keywords: success of sellers, Online business 
 
บทนํา 

การประกอบอาชีพเปYนสิ่งท่ีสําคัญตWอมนุษยC เปYนสWวนหน่ึงของชีวิตท่ีไมWสามารถหลีกเลี่ยงไดV
และมนุษยCไดVใชVเวลาเปYนสWวนมากในการประกอบอาชีพ ดังน้ันในการเลือกประกอบอาชีพความสําคัญ
ท่ีมีสWวนชWวยใหVมนุษยCสามารถตอบสนองความตVองการของตนเอง  สWวนจะตอบสนองความตVองการไดV
มากนVอยเพียงใดน้ันมีปpจจัยข้ึนอยูWกับการเลือกประกอบอาชีพใหVเหมาะสมกับความรูV  ความสามารถ 
ความสนใจ ตลอดจนบุคลิกภาพของตนเอง แตWอยWางไรก็ตามถึงแมVวWาเราไดVประกอบอาชีพตามท่ีเรา
ตVองการ  ตามท่ีตัวเองชอบ  ตามท่ีเราถนัด ก็ไมWไดVหมายความวWาจะประสบความสําเร็จและดํารงชีวิต
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ในสังคมไดVอยWางมีความสุขเสมอไป เพราะสิ่งท่ีกลWาวมาน้ันเปYนเพียงปpจจัยภายในเทWาน้ัน  เราตVอง
คํานึงถึงปpจจัยภายนอกท่ีจะสWงผลตWอความสําเร็จ เชWน สภาพแวดลVอมตWาง ๆ ท่ีจะสรVางแรงจูงใจใหV
มนุษยCกVาวไปในสิ่งท่ีตนตVองการซึ่งสภาพแวดลVอมท่ีแตกตWางกัน ดังน้ันหากเราทราบถึงสภาพแวดลVอม
หรือปpจจัยตWาง ๆ เหลWาน้ัน ก็จะเปYนหนทางนําไปสูWการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพ  ความสําเร็จ
ท้ังในดVานตนเองและองคCกรเพ่ือประโยชนCการสWงเสริมและการพัฒนาบุคลากรใหVมีคุณภาพในแตWละ
สายงานอาชีพ 

ปpจจุบันสภาพของผูVคนในสังคม มีการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังน้ี เพราะสภาพแวดลVอม
ของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยูWตลอดเวลา วิธีการดํารงชีวิตก็ตVองเปลี่ยนไปตามสภาพใหมWท่ีเกิดข้ึน สิ่ง
สําคัญท่ีแทบทุกประเทศในปpจจุบันลVวนตVองการสรVางเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหVไดVซึ่งความไดVเปรียบในเชิง
การแขWงขันกับประเทศอ่ืนๆ จึงมีการพัฒนาและสรVางองคCความรูVทางดVานเทคโนโลยีใหมWๆ ข้ึนมา ทํา
ใหVความไดVเปรียบในเร่ืองทรัพยากรทางธรรมชาติถูกแทนท่ีดVวยความไดVเปรียบในดVานเทคโนโลยี 
กลWาวคือในปpจจุบันประเทศท่ีเปYนเจVาของเทคโนโลยีสามารถสรVางความเจริญม่ังค่ังในทางเศรษฐกิจไดV
อยWางรวดเร็ว เน่ืองจากความจําเปYนตWางๆในดVานการดํารงชีวิตของคนท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน
เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญอยWางมาก และเติบโตอยWางรวดเร็วมาโดยตลอด คือ เทคโนโลยีเครือขWาย
อินเทอรCเน็ต ซึ่งเปYนเครือขWายขนาดใหญWท่ีเช่ือมโยงติดตWอสื่อสารขVอมูลไปไดVท่ัวโลก เปYนสังคมออนไลนC
ขนาดใหญWท่ีมีการสื่อสารดVวยภาพ เสียง และขVอความ ผWานเคร่ืองมือท่ีรองรับอินเทอรCเน็ต จากขVอมูล
ของเว็บไซตC 
 จากการพัฒนาอยWางตWอเน่ืองของเทคโนโลยี และระบบเครือขWายสัญญาณตWางๆ รวมถึง
อุปกรณCท่ีใชVในการเขVาถึงอินเทอรCเน็ต จึงทําใหVการสื่อสารในยุคปpจจุบันมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
เพราะเหตุน้ี จึงเกิดการนําอินเทอรCเน็ตมาประยุกตCใชVในเชิงธุรกิจขายสินคVาและบริการผWานออนไลนC 
โดยขVอเดWนชัดของธุรกิจรูปแบบน้ี คือ สามารถลดคWาใชVจWาย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคCกร โดยการ
ลดบทบาทของความสําคัญขององคCประกอบทางธุรกิจลง เชWน ทําเลท่ีต้ัง อาคารประกอบการ โกดัง
เก็บสินคVา หVองแสดงสินคVา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคVา พนักงานตVอนรับ เปYนตVน 
ดังน้ันธุรกิจขายสินคVาและบริการผWานออนไลนC จึงชWวยลดขVอจํากัดดVานระยะทาง ดVานเวลา และดVาน
ตVนทุนในการทําธุรกรรมลงไดVอยWางมาก รวมถึงสินคVามีราคาท่ีตํ่ากวWาทVองตลาดดVวย 

ทางสํานักงานสถิติแหWงชาติปZ 2562 จากการศึกษาและการวิเคราะหC พบวWา มูลคWาอีคอมเมิรCซ
ในประเทศไทย (รวมมูลคWาการจัดซื้อจัดจVางออนไลนCของหนWวยงานภาครัฐ) มีแนวโนVมการเติบโตใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน โดยในปZ 2558 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปZ 2562 คิดเปYน 3.65 % โดยมูลคWาขาย
จากผูVประกอบการ B2C ในปZ 2561 เติบโตเพ่ิมข้ึนจาก ปZ 2562 คิดเปYน 15.29 % และมูลคWาขายจาก
ผูVประกอบการ B2G ในปZ 2562 เติบโตเพ่ิมข้ึนจาก ปZ 2561 คิดเปYน 3.96% แตWมีเพียงมูลคWาขายจาก
ผูVประกอบการ B2B ในปZ 2562 ท่ีหดตัวลงจาก ปZ 2561 เพียงเล็กนVอย คิดเปYน 0.34 % ทําใหVตลาดอี
คอมเมิรCซยังคงเปYนธุรกิจท่ีนWาจับตามอง โดยมีผูVสนใจลงทุน คVาขาย รวมถึงใชVบริการในปริมาณเพ่ิมข้ึน
ตWอเน่ือง (บทความไอที 24 ช่ัวโมง ,20 พฤศจิกายน 2562) มีตัวเลขการเติบโตของธุรกิจขายสินคVา
และบริการผWานออนไลนCในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยWางตWอเน่ือง แตWก็พบปpญหาตWางๆ เก่ียวกับธุรกิจขาย
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สินคVาและบริการผWานออนไลนC  คือ การพบผูVใหVบริการหลอกลวง การไดVรับสินคVาไมWตรงตามโฆษณา 
เร่ืองของความปลอดภัยทางดVานขVอมูลสWวนตัว และขVอมูลบัตรเครดิต ไมWเห็นสินคVากWอนสั่งซื้อหรือ สั่ง
จอง ฯลฯ ซึ่งความคิดเห็นตWางๆ ของประชาชนท่ีไดVกลWาวมาขVางตVนท่ีทางสํานักงานสถิติแหWงชาติไดVมา
น้ัน เปYนประโยชนCและนWาสนใจในการมาศึกษาหาขVอมูลตWอใหVมากย่ิงข้ึน   
 จากการสัมภาษณCขVอมูลขVางตVนผูVวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวWา นักขายในธุรกิจออนไลนCที่ประสบ
ความสําเร็จมีลักษณะอยWางไรและมีปpจจัยใดบVางท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จดังกลWาวเพ่ือเปYนแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพนักขายในธุรกิจออนไลนC  ตลอดจนนักขายออนไลนCท้ังประเทศใหVเปYนท่ีตVองการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะชWวยใหVประเทศลดการขาดดุลทางดVานการบริการลง อีกท้ังยังชWวยกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาอาชีพนักขายใหVเกิดความกVาวหนVาในสายงานอาชีพของตน และชWวยใหVฝ�านบริการใน
ธุรกิจออนไลนCใชVเปYนแนวทางในการวางแผนรวมท้ังธุรกิจออนไลนCใหVเกิดความพอใจสูงสุด  สรVางใหV
เกิดความพอใจและสามารถทํางานไดVอยWางมีประสิทธิภาพเพ่ิมผลตอบแทนใหVธุรกิจมากย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปpจจัยความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC 
 2. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC 
 3. เพ่ือศึกษาปpญหาและขVอเสนอแนะในการเปYนนักขายออนไลนCที่ประสบความสําเร็จ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1 ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองกับการมีปpจจัยท่ีมีผลตWอความสําเร็จของนักขาย
ในธุรกิจออนไลนCผูVวิจัยไดVคVนควVาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง อาทิ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทฤษฎีสอง
ปpจจัยของเฮอรCซเบอรCก (Herzberg)  ทฤษฎีของ Maslow  ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม ปรัชญา
ธุรกิจ MLM  พระราชบัญญัติขายตรงและสมาคมขายตรงไทย สภาพท่ัวไปบริษัท เจริญโอสถ  
อินเตอรCเนช่ันแนล เน็ทเวิรCค จํากัด และงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวขVอง ทําใหVผูVวิจัยสรVางกรอบแนวคิดใน
การวิจัย (Conceptual Framework) ดังตWอไปน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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                ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุWมตัวอยWางท่ีใชVศึกษาคร้ังน้ี ไดVแกW นักขายออนไลนCในอินเตอรCเน็ต 
 กลุWมตัวอยWาง คือนักขายออนไลนCในอินเตอรCเน็ต กําหนดกลุWมตัวอยWางไดV จํานวน 385 คน 

โดยสุWมตัวอยWางแบบงWาย ซึ่งใชVสูตรคํานวณแบบไมWทราบจํานวนประชากร (กัลยา  วานิชยCบัญชา 
,2545 : 24-26) โดยตVองการใหVมีความผิดพลาดไมWเกิน 5% คWาระดับความเช่ือม่ัน 95%  

ซึ่งไดVทดลองเก็บขVอมูลจํานวน 30 ชุดท่ีไมWใชWกลุWมตัวอยWางและหาคWาความเช่ือม่ันดVวยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟ�าของครอนบัค ไดVคWาความเช่ือม่ันเทWากับ 0.80 สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูลคือ 
รVอยละ คWาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คWาสถิติ t-test และ F-test  

 
ผลการวิจัย 

กลุWมตัวอยWางในการวิจัยคร้ังน้ี มีจํานวน 385 คน ซึ่งสWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 56.6 มีอายุ
ระหวWาง 31 – 40 ปZ รVอยละ 42.9 รองลงมา อายุ 21 – 30 ปZ รVอยละ 32.7 และอายุ 41 – 50 ปZ 
รVอยละ 16.3 ตามลําดับ นอกจากน้ี รVอยละ 39.7 เลือกประกอบอาชีพขายตรงอยWางเดียว และรายไดV
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยตWอเดือนตํ่ากวWา 10,000 บาท รVอยละ 67.2 สWวนรายไดVจากอาชีพขายตรงตWอเดือน
ตํ่ากวWา 10,000 บาท รVอยละ 60.5 รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท รVอยละ 20.0 เม่ือพิจารณา
สถานภาพพบวWา กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนนักขาย รVอยละ 41.6 รองลงมา ผูVบริหารระดับตVน รVอยละ 
32.2 และผูVบริหารระดับกลาง รVอยละ 17.6 ตามลําดับ ท้ังน้ี กลุWมตัวอยWางมีโอกาสเขVารับการฝvกอบรม 
สัปดาหCละ 1 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 49.1 รองลงมาคือ เขVารับการฝvกอบรม 3 เดือน ตWอ 1 คร้ัง 
และเดือนละ 1 คร้ัง รVอยละ 28.8 โดยกลุWมตัวอยWางรVอยละ 24.7 มีประสบการณCงานขาย นVอยกวWา 6 
เดือน รVอยละ 21.8 มีประสบการณCงานขาย 2 – 3 ปZ รVอยละ 16.9 มีประสบการณCการขาย 3 – 4 ปZ 
และมีทีมงานเกิน 40 คน รVอยละ 23.4 

ปpจจัยสWวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดVครัวเรือน 
4. ตําแหนWงงาน 

5. การฝvกอบรมนักขาย 

6. ประสบการณCในงานขาย 

7. การสรVางเครือขWาย 

 

ปRจจัยท่ีมีอิทธพิลต�อความสาํเร็จ 
ของนักขายในธุรกิจออนไลน� 

1.  ดVานความม่ันคงของงาน 
2.  ดVานโอกาสกVาวหนVาในตําแหนWงงาน 
3.  ดVานการไดVรับการยอมรับนับถือ 
4.  ดVานการมีโอกาสในการบริหาร 
5.  ดVานความภาคภูมิใจ 
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ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนCดVานความภาคภูมิใจมีคWาเฉลี่ย
สูงสุด  รองลงมาคือ ดVานการมีโอกาสในการบริหาร ดVานโอกาสกVาวหนVาในตําแหนWงงาน ดVานการ
ยอมรับรับถือ และดVานความม่ันคงของงาน 

ปpญหาและขVอเสนอแนะในการเปYนนักขายออนไลนCท่ีประสบความสําเร็จ พบวWา ควรมีการใหV
ความรูVเก่ียวกับเร่ืองของงานขายตรงใหVมากกวWาน้ี เพราะขายตรงเปYนอาชีพท่ีเปYนงานท่ีมีโอกาสรวย 
และท่ีสําคัญมีโอกาสทําเปYนอาชีพหลักไดVเพราะใชVทุนในการทํางานท่ีนVอยมาก มีคนบางกลุWมท่ียังไมW
ยอมรับในธุรกิจออนไลนC เปYนงานงWายๆ แตWตVองทําสมํ่าเสมอ การยอมรับในสังคม ไมWควรโจมตีคูWแขWง
ขัน ธุรกิจออนไลนCเปYนธุรกิจแหWงการแขWงขัน ทางบริษัทตVองจัดฝvกอบรมบWอยๆ ในการเรียนรูVและอบรม
ใหVมากๆ และการขายตรงตVองมีความอดทน ขยัน และมีความต้ังใจ ทํางานอยWางตWอเน่ืองจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 
 
อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจัย ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC มีประเด็น
สําคัญนํามาอภิปราย ตามลําดับตWอไปน้ี 

ภาพรวมของปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC มีคWาเฉลี่ย 3.94 
และมีระดับความสําเร็จมาก เม่ือพิจารณาเปYนรายปpจจัยพบวWา ดVานความภาคภูมิใจ มีคWาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ดVานการมีโอกาสกVาวหนVาในตําแหนWงงาน ท้ังสองดVานอยูWในระดับความสําเร็จมาก ซึ่ง
ผลการวิจัยแตกตWางจากวิจัยของ ปรีดา จิรวิทวัส (2546 : 109) ท่ีศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอ
ความสําเร็จในสายงานอาชีพนักบัญชีเอกชน ซึ่งพบวWา ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอความสําเร็จในสายงาน
อาชีพของบัญชีเอกชน เม่ือพิจารณาเปYนรายปpจจัยพบวWา ดVานความม่ันคงของงานมีคWาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ดVานการยอมรับนับถือ และดVานการมีโอกาสเปYนผูVบริหาร ซึ่งแสดงใหVเห็นวWา ปpจจัย
อิทธิพลตWอความสําเร็จของสายงานแตWละอาชีพยWอมแตกตWางกัน ซึ่งสาเหตุท่ีแตกตWางกัน เน่ืองจากวWา
อาชีพท่ีคนจากหลากหลายอาชีพเขVามาประกอบธุรกิจเพ่ือเปYนอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดV หรือทําเปYน
อาชีพหลักเพ่ือสรVางรายไดVใหVกับครอบครัว และท่ีสําคัญอาชีพขายตรงเปYนอาชีพท่ีอิสระลงทุนนVอยก็
สามารถเปYนเจVาของธุรกิจไดV ดังน้ันเม่ือใครเขVามาสูWอาชีพขายตรงแลVวยWอมมีความภาคภูมิใจกับอาชีพ 
และยังสามารถเปYนผูVบริหารไดVทุกระดับ และมีโอกาสกVาวหนVาในตําแหนWงงานไดVไมWยากถVามีความขยัน 
อดทน และจริงจังกับการทํางาน ซึ่งแตกตWางจากอาชีพนักบัญชี ลักษณะงานท่ีทําไมWมีอิสระในการ
ทํางานตVองเปYนลูกจVางประจํา ดังน้ันยWอมประสบความสําเร็จในดVานตWาง ๆ ตWางจากนักขายออนไลนC 
ซึ่งข้ึนอยูWกับลักษณะงานอาชีพน้ัน ๆ 
 ดVานความภาคภูมิใจ เม่ือพิจารณาเปYนรายขVอ พบวWา องคCกรท่ีทํางานมีช่ือเสียงเปYนท่ียอมรับ 
มีคWาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ งานท่ีทําทVาทายความรูVความสามารถ และงานท่ีทํามีความสําคัญตWอผูVอ่ืน 
เน่ืองจากวWางานขายตรงเปYนงานอิสระ ดังน้ันนักขายออนไลนCสามารถท่ีจะเลือกบริษัทขายตรง เม่ือนัก
ขายสามารถเลือกบริษัทท่ีจะทําธุรกิจออนไลนCยWอมแสดงใหVเห็นวWา งานท่ีจะทํายWอมมีความทVาทายตWอ
ตัวนักขายออนไลนC 
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 ดVานการมีโอกาสในการบริหาร มีคWาเฉลี่ย 4.04 และมีระดับความสําเร็จมาก เม่ือพิจารณา
เปYนรายขVอพบวWา มีโอกาสไดVเรียนรูVงานใหมWของดVานตWางๆ ในองคCกร มีคWาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ 
สามารถตัดสินใจในการทํางานไดVทันที และการประกอบธุรกิจออนไลนCมีสWวนรWวมในการบริหาร
องคCการ เน่ืองจากวWาธุรกิจออนไลนCเปYนงานท่ีใหVอิสรภาพดVานการเงิน และดVานเวลา ดังน้ันบุคคลท่ี
กVาวมาอยูWในอาชีพขายตรงทุกคนมีโอกาสไดVเรียนรูVงานใหมWๆ ของบริษัท รวมท้ังสามารถตัดสินใจ
ทํางานไดVอยWางทันทWวงที 
 ดVานโอกาสกVาวหนVาในตําแหนWงงาน มีคWาเฉลี่ย 3.91 และมีระดับความสําเร็จมาก เม่ือ
พิจารณาเปYนรายขVอพบวWา งานท่ีทํามีโอกาสไดVอบรมสัมมนา มีคWาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ 
ความกVาวหนVาในตําแหนWงงาน และการดํารงตําแหนWง ซึ่งแสดงใหVเห็นวWา งานขายตรงตVองมีความ
อดทน ขยัน และมีความต้ังใจ ตVองทํางานอยWางตWอเน่ืองจึงจะประสบความสําเร็จ และมีโอกาสกVาวข้ึน
ไปอยูWในตําแหนWงตWางๆ ของงานขายไดVซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของ กลWอมจิต แกVวมณี (2547 : 99) 
ไดVกลWาวไวVในรายงานการวิจัยเร่ือง ปpจจัยท่ีมีผลตWอการพัฒนาตนเองของตัวแทนประกันชีวิต  บริษัท 
อยุธยาอลิอันซC ซีพี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) พบวWา วิธีการพัฒนาอาชีพตัวแทนของบริษัทเร่ิมจาก
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลโดยการใหVความสําคัญและสWงเสริมความรูVโดยการฝvกอบรม ศึกษางาน 
และทํากิจกรรมรWวมกัน ทํางานเปYนทีมเวิรCค รวมท้ังการจัดเสVนทางความกVาวหนVาท่ีชัดเจนโดยการเป�ด
โอกาสใหVทุกคนสามารถกVาวไปสูWในตําแหนWงท่ีสูงข้ึนมีรางวัลและผลตอบแทนท่ีจูงใจ  แตWท้ังน้ีและ
ท้ังน้ันตัวแทนประกันชีวิตจะตVองมีเป�าหมายท่ีชัดเจน เชWนเดียวกับงานขายตรง และเชWนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ ณัชชา พรหมมัญ (2547 : 72) ในการศึกษาสิ่งจูงใจท่ีทําใหVตัวแทนประกันชีวิต
ประสบความสําเร็จในอาชีพ พบวWา การทํางานเปYนทีมมีสWวนผลักดันใหVทํางานไดVดีข้ึน การมีเพ่ือน
รWวมงานท่ีดี  และบรรยากาศในการทํางาน และท่ีสําคัญผลตอบแทนท่ีไดVรับจากบริษัทตลอดจน
ตําแหนWงท่ีบริษัทมีใหV ผลตอบแทนท่ีไดVรับจากบริษัท และการท่ีเพ่ือนรWวมงานท่ีดีมีสWวนผลักดันใหVการ
ทํางานไดVดีข้ึน และยังสอดคลVองกับการวิจัยของ ศราวุธ เจนตระกูลเลิศ (2546 : 51) ในการศึกษา
ขายตรงอาชีพใหมWของคนหาดใหญW พบวWา การขายตรงจะตVองทํางานเปYนทีม เปYนงานทีมปฏิสัมพันธC
กับคนอ่ืนๆ ซึ่งการสรVางเครือขWายมากข้ึนก็ทําใหVมีโอกาสสรVางรายไดVและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนซึ่ง
สอดคลVองกับงานวิจัยของศศิวิมล สุขบท และณัฐธิดา นํ้าใจทหาร (2541 : บทคัดยWอ) ท่ีไดVทําการวิจัย 
การขายตรงในรูปแบบตลาดหลายช้ันซึ่งผลการวิจัยแบWงประโยชนCของนักขายไวV 3 ระดับ ระดับท่ี 1 
เปYนผลประโยชนCดVานความสะดวกสบายในชีวิต ระดับท่ี 2 เปYนผลประโยชนCท่ีเปYนกําไรชีวิต และ
ระดับท่ี 3 เปYนผลประโยชนCดVานช่ือเสียงเกียรติยศ 
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ีผลของการวิจัยไมWไดVเปYนไปตามทฤษฎีลําดับของมาสโลวCไดVกลWาวเอาไวVวWา  
มนุษยCเราน้ันเกิดมามีความตVองการเปYนลําดับข้ันคือ 1. ความตVองการทางดVานรWางกาย   2. ความ
ตVองการดVานความม่ันคงและปลอดภัย 3. ความตVองการเปYนท่ียอมรับ 4. ความตVองการไดVรับการยก
ยWอง 5. ความตVองการประสบความสําเร็จ ซึ่งผลการวิจัยออกมาน้ันสิ่งท่ีนักขายออนไลนCตVองการ
ประสบความสําเร็จอันดับแรกคือ ดVานความภาคภูมิใจ  ซึ่งสอดคลVองกับข้ันท่ี 5 ของมาสโลวCคือ ความ
ตVองการประสบความสําเร็จในชีวิต รองลงมาดVานการมีโอกาสในการบริหาร และดVานโอกาสกVาวหนVา
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ในตําแหนWงงาน ซึ่งจะสอดคลVองกับข้ันท่ี 4 คือ ความตVองการไดVรับยกยWอง ผลการวิจัยปpจจัยท่ีมี
อิทธิพลตWอความสําเร็จของนักขายในธุรกิจออนไลนC  จะเปYนไปตามทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม อVาง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนC (2541 : 123) ซึ่ง วรูม  ไดVกลWาววWา กWอนท่ีบุคคลจะไดVรับการจูงใจกระทําสิ่ง
ใดจะตVองพิจารณากWอนวWา ความสามารถและความพยายามจะทําใหVไดVผลตามท่ีพึงปรารถนาหรือไมW 
หรืออาจกลWาวนัยหน่ึงการจูงใจใหVทํางานเปYนความคาดหวังท่ียึดถือของแตWละบุคคล ซึ่งจะเห็นวWาการ
จะทําอะไรในชีวิตจะตVองมีการคาดหวัง นักขายท่ีประสบความสําเร็จในแตWละดVานก็มีความคาดหวัง ใน
เม่ือมีการคาดหวังเอาไวVก็จะประสบความสําเร็จในดVานตWางๆ ท่ีไดVคาดหวังไวV 

 
ข*อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข*อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1.นักขายออนไลนCท่ีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลนCควรมีการฝvกอบรม เพ่ือเพ่ิม

ความรูVเก่ียวกับสินคVารวมท้ังพัฒนาบุคลิกภาพของนักขาย โดยเฉพาะการสรVางมนุษยสัมพันธC และ
เทคนิคการนําเสนอ และหลักการบริหารลูกคVา 

2. นักขายออนไลนCท่ีประสบความสําเร็จดVานธุรกิจออนไลนC ตVองสรVางเครือขWายใหVมากข้ึน
เพ่ือท่ีจะไดVบริหารงานขายตรงใหVประสบความสําเร็จ 

3. ผูVประกอบธุรกิจควรมีการสWงเสริมการขายตWางๆ เชWน การใหVของขวัญ หรือสWวนลดจาก
ราคาปกติ รวมถึงการมีระบบสะสมยอดซื้อของลูกคVา เพ่ือรับของสมนาคุณในการเปYนลูกคVาท่ีตWอเน่ือง 
เปYนปpจจัยหน่ึงท่ีสWงเสริมผลใหVนักขายประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลนCเร็วข้ึน 

ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปYนกรณีศึกษาเฉพาะนักขายบริษัท เทWาน้ัน ในการวิจัยคร้ังตWอไปควรจะศึกษา
ใหVครอบคลุมถึง นักขายออนไลนCในอินเตอรCเน็ตเทWาน้ัน ในการวิจัยคร้ังตWอไปควรจะศึกษาใหV
ครอบคลุมถึงบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะไดVขVอมูลท่ีหลากหลายมากข้ึน และทราบปpจจัยความสําเร็จของนัก
ขายออนไลนCในมหาภาค เชWน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ตWอไป 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสําเร็จในการใหVบริการ

สาธารณะของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร เก็บขVอมูล
จากกลุWมบุคลากร จํานวน 257 คน เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยเปYนแบบสอบถาม วิเคราะหCขVอมูลโดย 
คWาความถ่ี  คWารVอยละ คWาเฉลี่ย และคWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวWา  

ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดVาน พบวWา มี
ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะอยูWในระดับมาก 4 ดVานคือดVานโครงสรVางพ้ืนฐาน รองลงมา 
ดVานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปpญญาฯดVานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบดVานงานสWงเสริมคุณภาพชีวิตและมีความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะอยูWในระดับปาน
กลาง  2 ดVานคือ  ดVานการจัดการและการอนุรักษCทรัพยากรธรรมชาติฯและ ดVานการวางแผน การ
สWงเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมฯ 

 
คําสําคัญ: ความสําเร็จ, บริการสาธารณะ 
 

Abstract 
 This study aims to study and to compare on public service performance 
proficiency at Bangyaphrak Sub-District Municipality, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon 

Province. The data was collected from 257 populations. The instrument was questionnaires. 
The statistical procedures employed to examine the data Frequency, Percentage, 
Mean and Standard Deviation. 
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 Results of the study were the following : 
 Public service performance proficiency at Bangyaphrak Sub-District Municipality, 
Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon Province  indicated at high level.  To consider 
at each aspect indicated at high level on 4 aspects of infrastructure, culture and 
tradition and local wisdom, community/social regulated and safety, quality of life 
development whereas other 2 aspects indicated on management and natural 
environment, planning and investment and commercial. 
 
Keyword: Performance proficiency ;  Public service 
 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหWงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดVกําหนดใหVองคCกรปกครองสWวน
ทVองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอํานาจหนVาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ และกําหนดใหVการกํากับดูแลองคCกรปกครองสWวน
ทVองถ่ินตVองทําเทWาท่ีจําเปYนและตVองเปYนไปเพ่ือการคุVมครองประโยชนCของประชาชนในทVองถ่ินหรือ
ประโยชนCของประเทศเปYนสWวนรวม (มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284) สWวนในดVานการกระจาย
อํานาจสูWทVองถ่ินน้ัน ไดVกําหนดใหVมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหVแกWองคCกร
ปกครองสWวนทVองถ่ิน โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหVแกWทVองถ่ินเปYนสําคัญโดยมีสาระสําคัญ 
คือ การกําหนดอํานาจและหนVาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวWางรัฐกับองคCกรปกครอง
สWวนทVองถ่ิน ระหวWางองคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินดVวยกันเอง ซึ่งในปpจจุบันองคCกรปกครองสWวนทVองถ่ิน
ในประเทศไทย มี 4 รูปแบบ รวมท้ังสิ้น 7,853 แหWง (ขVอมูล ณ วันท่ี 9มีนาคม 2562  กรมสWงเสริม
การปกครองทVองถ่ิน) ประกอบดVวย องคCการบริหารสWวนจังหวัด จํานวน 76 แหWง เทศบาล จํานวน 
2,440 แหWง ซึ่งในจํานวนน้ีเปYนเทศบาลนคร จํานวน 30 แหWง เทศบาลเมือง จํานวน 178 แหWง ตําบล 
จํานวน 2,232 แหWง องคCการบริหารสWวนตําบล จํานวน5,335 แหWง และการปกครองทVองถ่ินรูปแบบ
พิเศษอีก จํานวน 2 แหWง ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (กรมสWงเสริมการปกครองทVองถ่ิน) 

 เทศบาลตําบล  เปYนองคCกรใหVบริการท่ีถือเปYนหนVาท่ีสําคัญ โดยจัดบริการสาธารณะใหVแกW
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดVกําหนดไวVตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกW
องคCกรปกครองสWวนทVองถ่ิน  พ.ศ.  2542  ท่ีเก่ียวกับการใหVบริการสาธารณะไดVแกWดVานโครงสรVาง
พ้ืนฐานดVานงานสWงเสริมคุณภาพชีวิตดVานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรVอยดVานการวางแผน การสWงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทWองเท่ียว 

ดVานการบริหารจัดการและการอนุรักษCทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลVอมดVานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปpญญาทVองถ่ิน ผูVปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร มีความสนใจท่ีจะศึกษาความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะของ 
เทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผลการวิจัยจะเปYน
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ประโยชนCสําหรับผูVบริหารและเจVาหนVาท่ีผูVปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ในการนําไปปรับนโยบายและวิธีการดําเนินการใหVบริการสาธารณะ
ใหVมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ีตWอไป 

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จการใหVบริการสาธารณะของของ เทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
    ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ความสําเร็จของการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร เปYนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มี
วัตถุประสงคC เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีวิธีดําเนินการวิจัยโดย ประชากรคือ บุคคลากรของ 
เทศบาลตําบลบางหญVาแพรW อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 257 คน (แผน
อัตรากําลัง 3 ปZ 2561– 2563) เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยเปYนแบบสอบถาม วิเคราะหCขVอมูลโดย 
คWาความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย คWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One way ANOVA) 

 

ปRจจัยส�วนส�วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณCทํางาน 

 

ความสําเร็จการให*บริการใน 6 ด*าน 
1. ดVานโครงสรVางพ้ืนฐาน 

2. ดVานงานสWงเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ดVานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรVอย 

4. ดVานการวางแผน การสWงเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการทWองเท่ียว 

5. ดVานการบริหารจัดการและการอนุรักษC
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลVอม 

6. ดVานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปpญญา
ทVองถ่ิน 
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ผลการวิจัย 
1. ขVอมูลท่ัวไปของผูVตอบแบบสอบถาม พบวWา ผูVตอบแบบสอบถาม สWวนใหญWเปYนเพศหญิง  

คิดเปYนรVอยละ 51.43 และเพศชาย  คิดเปYนรVอยละ 48.57มีอายุระหวWาง 31-40 ปZ คิดเปYนรVอยละ 
46.85 รองลงมา ไดVแกW อายุไมWเกิน 30 ปZ คิดเปYนรVอยละ 22.86 อายุ 41-50 ปZ คิดเปYนรVอยละ 20.00 
และอายุมากกวWา 50 ปZข้ึนไป คิดเปYนรVอยละ 10.29 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปYนรVอยละ 
61.15 รองลงมาไดVแกW อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทWา จํานวน 36 คน คิดเปYนรVอยละ 20.57 มัธยม
หรือตํ่ากวWา จํานวน 17 คน คิดเปYนรVอยละ 9.71 และสูงกวWาปริญญาตรี คิดเปYนรVอยละ 8.57 มี
ประสบการณCการทํางานมากท่ีสุด คือ ต้ังแตW 5-10 ปZ  คิดเปYนรVอยละ 32.00 รองลงมาไดVแกW 
ประสบการณCการทํางาน ต้ังแตW 10-15 ปZ คิดเปYนรVอยละ 28.57 มากกวWา 15 ปZข้ึน คิดเปYนรVอยละ 
22.29 และประสบการณCทํางานตํ่ากวWา 5 ปZ เปYนรVอยละ 17.14  ตามลําดับ 

2. ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมือง

สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูWในระดับมาก  (x̄= 3.69)เม่ือพิจารณารายดVาน พบวWา 

ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะอยูWในระดับมาก   4  ดVาน คือดVานโครงสรVางพ้ืนฐาน  (x̄= 

3.91) รองลงมา ดVานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปpญญาฯ (x̄= 3.88)ดVานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ  (x̄= 3.86)ดVานงานสWงเสริมคุณภาพชีวิต (x̄= 3.78)และ
ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะอยูWในระดับปานกลาง  2 ดVาน คือ ดVานการจัดการและการอนุรักษC

ทรัพยากรธรรมชาติฯ(x̄= 3.38)และ ดVานการวางแผน การสWงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมฯ (x̄= 
3.35) ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล บางหญVาแพรW  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาท่ีควรนํามาอภิปรายผล มีดังน้ี 

 จากการศึกษาพบวWา ความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางหญVาแพรW  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูWในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา เทศบาล
ตําบลบางหญVาแพรW  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร มีการสWงเสริม พัฒนา 

ดVานโครงสรVางพ้ืนฐานดVานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปpญญาฯดVานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ และ ดVานงานสWงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีสนองตWอความตVองการของ
ประชาชนโดยตรง ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิจัยของ อํานวย  ตาเมWน (2550 : บทคัดยWอ) ไดV
ทํ าการศึกษาเร่ือง การใหV บ ริการสาธารณ ะขององคC กรปกครองสW วนทV อง ถ่ิน ใน จังห วัด
พระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวWา การใหVบริการสาธารณะขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูWในระดับมาก จันทรCจีรา  อินต§ะนนทC  (2551 : บทคัดยWอ) ไดVศึกษาเร่ือง 
คุณภาพการใหVบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจVหWม อําเภอแจVหWม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา พบวWา 
ระดับคุณภาพการใหVบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจVหWม โดยรวมและรายดVานอยูWในระดับ มาก  
ธิดารัตนC  คําภามูล  (2552 : บทคัดยWอ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหVบริการสาธารณะของพนักงาน
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เทศบาลตําบลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบวWา คุณภาพการ
ใหVบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลตําบลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูW
ในระดับมาก  

 ดVานโครงสรVางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะจัดใหVมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
ใหVมีสภาพท่ีดีมีความสะดวกในการคมนาคมสําหรับเช่ือมตWอระหวWางตําบล มีการจัดสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการท่ีท่ัวถึง ประชาชนผูVรับริการมีความพึงพอใจ บุคลากรจึงเห็นวWาเทศบาลไดVรับ
ความสําเร็จอยูWในระดับมาก ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิจัยของ จันทรCจีรา  อินต§ะนนทC  (2551 : 
บทคัดยWอ) ไดVศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหVบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจVหWม อําเภอแจVหWม จังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษา พบวWา ระดับคุณภาพการใหVบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจVหWม โดยรวมและ
รายดVานอยูWในระดับ มาก 

 ดVานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปpญญาฯ พบวWา มีความสําเร็จในการใหVบริการ
สาธารณะ อยูWในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา เทศบาลจัดใหVมีการอนุรักษC ฟ��นฟู และสืบสาน ภูมิ
ปpญญาทVองถ่ินมีการจัดกิจกรรมสWงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัว และ
ชุมชนมีศูนยCเรียนรูVศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปpญญาทVองถ่ิน ประชาชนผูVรับริการมี
ความพึงพอใจ  บุคลากรจึงเห็นวWาเทศบาลไดVรับความสําเร็จอยูWในระดับมาก ซึ่งสอดคลVองกับ
ผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ  กวVางวงษC  (2554 : บทคัดยWอ) ไดVทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวWา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการ
สาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวWา 
มีคWาเฉลี่ยโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 

 ดVานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบพบวWา มีความสําเร็จในการ
ใหVบริการสาธารณะ อยูWในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา เทศบาลจัดใหVมีการป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีการสWงเสริมประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มีการสWงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรณรงคCตWอตVานการแพรWระบาดของยาเสพติดใหVโทษ มีการสWงเสริมและสนับสนุนแนวทางการ
แกVไขปpญหาความยากจน และมีการป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ทําใหVประชาชนผูVรับบริการมี
ความพึงพอใจ  บุคลากรจึงเห็นวWาเทศบาลไดVรับความสําเร็จอยูWในระดับมาก ซึ่งสอดคลVองกับ
ผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ  กวVางวงษC  (2554 : บทคัดยWอ) ไดVทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวWา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการ
สาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวWา 
มีคWาเฉลี่ยโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 

 ดVานงานสWงเสริมคุณภาพชีวิต พบวWา มีความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะ อยูWในระดับมาก  
ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา เทศบาลจัดใหVมีการสWงเสริมกิจกรรมการเสริมสรVางสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจท่ีดีสWงเสริมและสนับสนุนการป�องกันของโรคติดตWอสWงเสริมและสนับสนุน
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กลุWมอาชีพสําหรับประชาชน ทําใหVประชาชนผูVรับริการมีความพึงพอใจ  บุคลากรจึงเห็นวWาเทศบาล
ไดVรับความสําเร็จอยูWในระดับมาก ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ  กวVางวงษC  (2554 : 
บทคัดยWอ) ไดVทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา 
องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวWา ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัด
หลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวWา มีคWาเฉลี่ยโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 

 ดVานการวางแผน สWงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทWองเท่ียวพบวWา มีความสําเร็จใน
การใหVบริการสาธารณะ อยูWในระดับปานกลาง  ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา  เทศบาลจัดใหVมี แหลWง
ทWองเท่ียวและจัดทําโครงสรVางพ้ืนฐานเพ่ือสWงเสริมศักยภาพดVานการทWองเท่ียวยังไมWท่ัวถึงการสWงเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรยังมีนVอยยังขาดการวางแผนสWงเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรม และการทWองเท่ียวอยWางจริงจังจึงทําใหVความสําเร็จในการใหVบริการดVานน้ี อยูWใน
ระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ  กวVางวงษC  (2554 : บทคัดยWอ) ไดV
ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา องคCการ
บริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวWา ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย พบวWา มีคWาเฉลี่ยโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 

 ดVานการบริหารจัดการและการอนุรักษCทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลVอม พบวWา มีความสําเร็จ
ในการใหVบริการสาธารณะ อยูWในระดับปานกลาง  ท้ังน้ีอาจเปYนเพราะวWา  เทศบาลมีการเสริมสรVาง
ความรูV ความเขVาใจในการอนุรักษCทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมแกWประชาชนยังไมWท่ัวถึง ขาด
การสWงเสริมประชาชนใหVมีสWวนรWวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมรWวมกันอยWาง
จริงจังและเปYนรูปธรรม รวมท้ังอาจขาดการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป�าและปลูกไมVเศรษฐกิจ จึงทํา
ใหVความสําเร็จในการใหVบริการดVานน้ี อยูWในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลVองกับผลการวิจัยของสิทธิศักด์ิ  
กวVางวงษC  (2554 : บทคัดยWอ) ไดVทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการ
สาธารณะของสWวนโยธา องคCการบริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษา พบวWา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตWอการใหVบริการสาธารณะของสWวนโยธา องคCการ
บริหารสWวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวWา มีคWาเฉลี่ยโดยรวมอยูWในระดับ
ปานกลาง 
 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
1. เทศบาลควรจัดใหVมีแหลWงทWองเท่ียวและจัดทําโครงสรVางพ้ืนฐานเพ่ือสWงเสริมศักยภาพดVาน

การทWองเท่ียวใหVทั่วถึง  
 2. เทศบาลควรมีการสWงเสริมการพัฒนาดVานการเกษตรดVวยเทคโนโลยีสมัยใหมW อยWางท่ัวถึง 
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 3. เทศบาลควรมีการวางแผนสWงเสริมการลงทุนผูVประกอบการอยWางท่ัวถึงพาณิชยกรรม และ
การทWองเท่ียวอยWางจริงจัง 
 4. เทศบาลควรมีการเสริมสรVางความรูV ความเขVาใจในการอนุรักษCทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลVอมแกWประชาชน 

ข*อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 การวิจัยคร้ังน้ี  ศึกษาเฉพาะความสําเร็จในการใหVบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล บาง

หญVาแพรW  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร จากการคVนพบ  มีปpจจัยสWงผลตWอความสําเร็จ
ในการใหVบริการสาธารณะอยูWมาก ผูVวิจัยไดVเลือกนํามาศึกษาเพียงสWวนหน่ึง จึงอาจทําใหVงานวิจัยช้ินน้ี

ไมWครบถVวนในดVานของเน้ือหา การศึกษาคร้ังตWอไปจึงควรศึกษาในประเด็นท่ีแตกตWาง 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยคุณลักษณะภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอการ
ใหVบริการ เพ่ือศึกษาปpจจัยดVานการใหVบริการท่ีมีผลตWอการใหVบริการ เพ่ือศึกษาภาวะผูV นําการ
เปลี่ยนแปลงของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการ เพ่ือศึกษาภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยนของ
ผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการ และเพ่ือศึกษาภาวะผูVนําแบบปลWอยตามสบายของผูVบริหาร
ท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานครโดยใชVแบบสอบถามท่ี
ผูVวิจัยสรVางและพัฒนาข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมขVอมูลจากกลุWมตัวอยWางท่ีเปYนขVาราชการ ลูกจVางประจํา และ
ลูกจVางช่ัวคราวของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุWมตัวอยWางเทWากับ 248 คน แลVวนํา
แบบสอบถามท่ีไดVมาวิเคราะหCขVอมูลดVวยโปรแกรมคอมพิวเตอรCสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหC
ขVอมูลเชิงปริมาณ ไดVแกW การหาคWาความถ่ี (Frequency Distribution) คWารVอยละ (Percentages) 
และคW าเฉลี่ ย  (Mean) และสW วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และวิ เคราะหC
ความสัมพันธCระหวWางปpจจัยดVานคุณลักษณะภาวะผูVนํากับปpจจัยดVานการใหVบริการ (Correlation 
Analysis) 
 ผลการวิจัย พบวWา ภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยการใหVบริการของสํานักงานเขต 
บางแค กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมภาวะผูVนําในแตWละคุณลักษณะมีความสัมพันธCทางบวกกับปpจจัย
ดVานการใหVบริการในทุกดVาน ไดVแกW ภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธCทางบวกกับปpจจัยดVาน
การใหVบริการในทุกดVาน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธC
ทางบวกกับปpจจัยดVานการใหVบริการในทุกดVาน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และภาวะผูVนําแบบ
ปลWอยตามสบายมีความสัมพันธCทางบวกกับปpจจัยดVานการใหVบริการ อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 
คําสําคญั: ภาวะผูVนํา ผูVบริหาร การใหVบริการ 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the leadership leadership characteristics 

factors affecting the service provision. To study the service factors that affect the 
service To study the changing leadership of the executives that affect the service 
factors To study the leadership of the exchange of executives affecting the service 
factors And to study the leadership style of the administrators' self-reliance that 
affects the service factors of the Bang Khae district office, Bangkok. By using questionnaires 
that the researcher created and developed to collect data from a sample of government 
officials, permanent and temporary employees of the Bang Khae District Office Bangkok 
The number of samples is 248 people. Then use the questionnaire to analyze the 
data by using the finished computer statistical program In quantitative data analysis, 
such as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation, and 
analysis of the relationship between leadership characteristics and administrative 
factors Providing service (Correlation Analysis) 

The results of the research found that the leadership of the executives that 
affect the service factors of the Bang Khae district office. Bangkok In general, 
leadership in each characteristic had a positive relationship with all aspects of service 
provision.There was a positive relationship between change leadership and service 
factors in all aspects. Significant statistic is at 0.01. Leadership in the exchange has a 
positive relationship with the factors of service in all aspects. Significant statistical 
significance at 0.01 and the relaxed leadership style positively correlated with service 
factors. With statistical significance of 0.01. 

 
Keywords:  Leadership ; Management ; Services 
 
บทนํา 
  ในองคCการของรัฐหรือในวงการเมือง ท้ังในระดับชาติ นานาชาติ ภาวะผูVนําของผูVนําหรือ
ผูVบริหาร เชWน นายอําเภอ ปลัดกระทรวง ผูVวWาราชการจังหวัด สมาชิกสภาผูVแทนราษฎร รัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี จนถึงพระมหากษัตริยC สWงผลตWอผลลัพธCในทางบวก เชWน ความผาสุก
และความสงบสุขของประชาชน การพัฒนาอยWางย่ังยืน ความสําเร็จของชาติ และสWวนรวมในดVาน
ตWางๆ รวมถึงการแกVไขปpญหาวิกฤติการณC ท้ังดVานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลVอมตWาง ๆ            
(รัตติกรณC จงวิศาล, 2560, 8-9)   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไดVมีการจัดระเบียบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประกอบดVวย สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงาน
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เลขานุการผูVวWาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการขVาราชการกรุงเทพมหานคร สํานัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักหรือสWวนราชการท่ีเรียกช่ืออยWางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปYนสํานัก และสํานักงาน
เขต 

สํานักงานเขตมีอํานาจหนVาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหVแกWประชาชนในพ้ืนท่ีเขตท่ี
รับผิดชอบ โดยมีผูVอํานวยการเขตเปYนผูVบังคับบัญชาของขVาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจVางของ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และมีผูVชWวยผูVอํานวยการเขตเปYนผูVชWวยสั่ง
หรือปฏิบัติราชการแทนผูVอํานวยการเขต อํานาจหนVาท่ีของผูVอํานวยการเขต ประกอบดVวย อํานาจ
หนVาท่ีตามกฎหมายบัญญัติใหVเปYนหนVาท่ีของนายอําเภอ เวVนแตWจะบัญญัติไวVเปYนอยWางอ่ืน อํานาจ
หนVาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวVเปYนอํานาจหนVาท่ีของผูVอํานวยการเขต และอํานาจหนVาท่ีซึ่งผูVวWา
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย   

การจัดบริการสาธารณะนับไดVวWาเปYนบทบาทหนVาท่ีสําคัญของสํานักงานเขตโดยหลักการแลVว
การใหVบริการสาธารณะยWอมยังประโยชนCแกWสังคมและบุคคลท่ัวไปการดําเนินบทบาทสําคัญประการน้ี
ของสํานักงานเขต จําเปYนอยWางย่ิงท่ีจะตVองใหVความสําคัญตWอเร่ืองประสิทธิภาพของการใหVบริการการ
ใหVบริการท่ีมีคุณภาพจึงเปYนสิ่งท่ีสะทVอนสมรรถนะของการปฏิบัติงานดVานการใหVบริการตอบสนอง
ความตVองการประชาชนท่ีเปYนผูVรับบริการภายใตVรากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงาน
ภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมW (New Public Management-NPM) ท่ีระบบราชการ
ของหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยรับมาเปYนกระบวนทัศนCในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงาน
ภาครัฐในชWวงหลายปZที่ผWานมา (ชัชวาลยC ทัตศิวัช, 2562) 

คุณภาพการใหVบริการของหนWวยงานภาครัฐ จัดไดVวWาเปYนเร่ืองท่ีหนWวยงานภาครัฐจะตVอง
ดําเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐจากบทบัญญัติของกฎหมายหลาย
ฉบับ อาทิ กฎหมายวWาดVวยระเบียบบริหารราชการแผWนดิน กฎหมายวWาดVวยการปรับปรุงสWวนราชการ
และพระราชกฤษฎีกาวWาดVวยหลักเกณฑCและวิธีการบริหารกิจการบVานเมืองท่ีดี เปYนตVนประกอบกับการ
นําแนวคิดของการบริหารงานราชการแบบมุWงผลสัมฤทธ์ิ (Result-based Management) ไดVทําใหV
หนWวยงานราชการตWางๆ มุWงกําหนดเป�าประสงคCหลักเชิงยุทธศาสตรC (Strategic Core Objective) ใน
การจัดบริการใหVประชาชนทุกระดับเพ่ือใหVเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหVบริการของหนWวยงาน
ภาครัฐ อันเปYนไปตามเจตนารมณCในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการ
แผWนดินท่ีเนVนความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตVองการของประชาชนไดVอยWางแทVจริง 
โดยเฉพาะอยWางย่ิงพระราชกฤษฎีกาวWาดVวยหลักเกณฑCและวิธีการบริหารกิจการบVานเมืองท่ีดีพ.ศ.
2546 ไดVมีบทบัญญัติและการดําเนินงานเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการใหVบริการของหนWวยงาน
ภาครัฐโดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทําการกําหนดวิธีการดําเนินงานตามภารกิจ 
โดยจําแนกออกไดVเปYน 5 กลุWม โดยมีเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพในการใหVบริการ จัดอยูWในกลุWมภารกิจ
ท่ีทุกสWวนราชการจะตVองดําเนินการพรVอมกันในทันทีซึ่งไดVดําเนินการมาแลVวต้ังแตWปZ พ.ศ.2547 จน
มาถึงปpจจุบัน และดําเนินการควบคูWไปกับการบริหารราชการเพ่ือประโยชนCสุขของประชาชน การ
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บริหารราชการอยWางมีประสิทธิภาพ การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหVบริการ การอํานวยความ
สะดวกในการบริการและการปรับปรุงระบบการใหVบริการของสWวนราชการ(ชัชวาลยC ทัตศิวัช, 2562) 

การใหVบริการสาธารณะเปYนภารกิจสําคัญของสํานักงานเขต ผูVนําของสํานักงานเขตจึงมี
บทบาทสําคัญตWอการกําหนดคุณภาพของการใหVบริการ เน่ืองจากอยูWในฐานะผูVนําของหนWวยงานท่ีมี
อํานาจโดยตรง และมีหนVาท่ีความรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนWวยงาน 
โดยการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศนC กลยุทธCการใหVบริการ จัดสรรทรัพยากร วางระเบียบ และกฎเกณฑC
ตWาง ๆ ตลอดจนเปYนผูVนําของผูVปฏิบัติงานในการใหVบริการ และจากการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูVนําต้ังแตW
ในอดีตจนถึงปpจจุบัน พบผลการศึกษาวิจัยเชิงประจักษCจํานวนมากท่ีแสดงใหVเห็นวWา ภาวะผูVนํามี
อิทธิพลตWอประสิทธิผลขององคCการ ความสําเร็จขององคCการ บุคลากร หรือพนักงานขององคCการ และ
บWอยคร้ังพบวWาภาวะผูVนําเปYนปpจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดความสําเร็จและความลVมเหลวของ
องคCการ 

จากความสําคัญของปpญหาดังกลWาวขVางตVน ผูVวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาภาวะ
ผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” เพ่ือจะ
ชWวยใหVผูVนําหรือผูVบริหารสํานักงานเขตเขVาใจเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูVนําท่ีมีสWวนสําคัญตWอการ
ใหVบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ และสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะสWวนบุคคลท่ีสWงผลตWอ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหVบรรลุตามเป�าประสงคCของสํานักงานเขตท่ีต้ังไวV 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCดังน้ี 
1.เพ่ือศึกษาปpจจัยคุณลักษณะภาวะผูVนําของผูVบริหารของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
2.เพ่ือศึกษาปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
3.เพ่ือศึกษาภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของ

สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
4.เพ่ือศึกษาภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยนของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของ

สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
5.เพ่ือศึกษาภาวะผูVนําแบบปลWอยตามสบายของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของ

สํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูVวิจัยไดVกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
1. ภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธCกับปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขตบาง

แค กรุงเทพมหานคร 
2. ภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธCกับปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขต

บางแคกรุงเทพมหานคร 
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3.ภาวะผูVนําแบบปลWอยตามสบายมีความสัมพันธCกับปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขต
บางแคกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยการใหVบริการของสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร”ในคร้ังน้ี ผูVวิจัยไดVนําแนวคิดทฤษฎี ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง 
เพ่ือเปYนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี ความหมายของภาวะผูVนํา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูVนํา
การเปลี่ยนแปลง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยน แนวคิดภาวะผูVนําแบบปลWอย
ตามสบาย ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความประพฤติของผูVนํา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใหVบริการ
สาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหVบริการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ
และวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

ปRจจัยคุณลักษณะภาวะผู*นาํ 
1. ภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลง 
2. ภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยน 
3. ภาวะผูVนําแบบปลWอยตามสบาย 

 

 ปRจจัยด*านการให*บริการ 
- ดVานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหVบริการ 
- ดVานบุคลากรท่ีใหVบริการ 
- ดVานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ดVานผลการใหVบริการ 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช*ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี มุWงศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอการใหVบริการของสํานักงานเขต          
บางแค กรุงเทพมหานครตามความพึงพอใจของผูVรับบริการ และคุณภาพการใหVบริการโดยศึกษา
คุณลักษณะภาวะผูVนํา3 ลักษณะ ประกอบดVวย ภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยน 
และภาวะผูVนําแบบปลWอยตามสบาย 
 ประชากรที่ใชVวิจัยในครั้งนี ้ คือ ขVาราชการ ลูกจVางประจํา และลูกจVางชั่วคราวภายใน
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จําแนกเปYนขVาราชการ จํานวน 130 คน ลูกจVางประจํา จํานวน 
208 คน และลูกจVางช่ัวคราว จํานวน 329 ราย รวมท้ังสิ้น 667 คน (สํารวจเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน
2562) 
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 กลุWมตัวอยWางท่ีใชVวิจัยในคร้ังน้ี เปYนขVาราชการ ลูกจVางประจํา และลูกจVางช่ัวคราวภายใน
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีไดVมาจากการสุWมตัวอยWางแบบแบWงกลุWม โดยวิธีการเป�ดตาราง
ของเครนซี่และมอรCแกน จํานวน 248 คน 

การเก็บรวบรวมข*อมูล 
ในการ วิ จัยค ร้ัง น้ี  ผูV วิ จั ย ไดV ดํ า เนิ นการเก็บรวบรวมขV อ มู ล  โดยใชV แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปYนเคร่ืองมือในการเก็บขVอมูล ผูVวิจัยนําแบบสอบถามไปมอบใหVผูVตอบแบบสอบถาม
ดVวยตนเอง ระยะเวลาในการเก็บขVอมูล ต้ังแตWเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ไดVแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 248 ชุด คิดเปYนรVอยละ 100 

การวิเคราะห�ข*อมูลและสถิติที่ใช*ในการวิจัย 
ผูVวิจัยทําการวิเคราะหCขVอมูล โดยใชVโปรแกรมคอมพิวเตอรCสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหC

ขVอมูลเชิงปริมาณ จําแนกดังน้ี 
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขVอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของ

ผูVตอบแบบสอบถามโดยใชVการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) คWารVอยละ (Percentages) 
และคWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติอVางอิง (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางปpจจัยดVาน
คุณลักษณะภาวะผูVนํากับปpจจัยดVานการใหVบริการ (Correlation Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ภาวะผูV นํ าของผูV บ ริหารท่ี มีผลตWอปp จ จัยการใหV บ ริการของสํ านักงาน เขต บางแค 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมภาวะผูVนําในแตWละคุณลักษณะมีความสัมพันธCทางบวกกับปpจจัยดVานการ
ใหVบริการในทุกดVาน ไดVแกW ภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธCทางบวกกับปpจจัยดVานการ
ใหVบริการในทุกดVาน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธC
ทางบวกกับปpจจัยดVานการใหVบริการในทุกดVาน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และภาวะผูVนําแบบ
ปลWอยตามสบายมีความสัมพันธCทางบวกกับปpจจัยดVานการใหVบริการ อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายไดVดังน้ี 

1. ผลการศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมปpจจัยดVานคุณลักษณะภาวะผูVนํามีระดับคุณลักษณะภาวะผูVนํา
อยูWในระดับมาก โดยคุณลักษณะภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงมีระดับคุณลักษณะภาวะผูVนําอยูWใน
ระดับสูงท่ีสุด รองลงมาเปYนคุณลักษณะภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยนและดVานคุณลักษณะภาวะผูVนําแบบ
ปลWอยตามสบายมีระดับคุณลักษณะภาวะผูVนําอยูWในระดับนVอยท่ีสุดเหตุท่ีเปYนเชWนน้ีเพราะสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร เปYนองคCกรระบบเป�ด องคCกรจึงไดVรับอิทธิพลจากสภาพแวดลVอมตWาง ๆ 
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ภายนอก สอดคลVองกับยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2562 : ออนไลนC) การเปลี่ยนแปลงทางดVานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม และสภาพแวดลVอมอ่ืน ๆ และปpจจุบันองคCกรไดVรับผลกระทบ
และตVองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ผูVบริหารองคCกรจึงตVองมีคุณลักษณะภาวะผูVนําการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสูง เพ่ือนําพาองคCกรกVาวผWานวิกฤตการณCตWาง ๆ และนําองคCการไปสูWเป�าหมายท่ี
ดีกวWา 

2. ผลการศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมปpจจัยดVานการใหVบริการ4 ดVานมีระดับการใหVบริการอยูWในระดับ
มาก โดยดVานบุคลากรท่ีใหVบริการและดVานสิ่งอํานวยความสะดวกมีระดับการใหVบริการอยูWในระดับสูง
ท่ีสุดเทWากัน รองลงมาเปYนดVานปpจจัยดVานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหVบริการและดVานผลการ
ใหVบริการมีระดับการใหVบริการอยูWในระดับนVอยท่ีสุด เหตุท่ีเปYนเชWนน้ีเพราะสํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานครเปYนองคCกรภาครัฐ มีอํานาจหนVาท่ีในการใหVบริการสาธารณะแกWประชาชน การสรร
หาบุคลากรและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือนํามาใชVในการพัฒนาสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใชVท่ี
จําเปYนในการใหVบริการสาธารณะ จึงเปYนเร่ืองท่ีทําไดVโดยงWาย สWวนกระบวนการและข้ันตอนการ
ใหVบริการ รวมท้ังผลของการใหVบริการยังไมWเปYนท่ีนWาพอใจ สอดคลVองกับ วีรพงษC เฉลิมจิรรัตนC 
(2560:78) เก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐในชWวงท่ีผWานมา ไมWคWอยไดVใหVความสําคัญกับการใหVบริการ
ประชาชน ไมWวWาจะมองในแงWคุณภาพการตอบสนองความตVองการใหVเกิดผล หรือปริมาณของการ
ใหVบริการท่ีเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเติบโตขององคCกรเหมือนกับภาคเอกชน ย่ิงทําใหVความสําคัญ
เร่ืองคุณภาพการใหVบริการนVองลง 

3. ผลการศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการใหVบริการของสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร โดยการหาคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCระหวWางคุณลักษณะภาวะผูVนําแตWละดVาน
กับปpจจัยดVานการใหVบริการ โดยภาพรวมคุณลักษณะภาวะผูVนําท้ัง 3 ดVาน ไดVแกW ภาวะผูVนําการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผูVนําการแลกเปลี่ยน และภาวะผูVนําแบบปลWอยตามสบาย มีความสัมพันธCทางบวก
กับปpจจัยดVานการใหVบริการ เหตุที่เปYนเชWนน้ีเพราะในการบริหารงานในองคCกรผูVบริหารหรือผูVนําองคCกร
จะเปYนผูVท่ีมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด และมีสWวนสําคัญตWอการขับเคลื่อนองคCกร ภาวะผูVนําจึงเปYนสิ่งสําคัญ
ท่ีผูVบริหารหรือผูVนําองคCกรตVองมีในการบริหารงาน เพราะการบริหารจัดการจะมุWงเนVนการรักษา
เสถียรภาพ ความเรียบรVอย และประสิทธิภาพ ผูVบริหารจะนําองคCกรใหVบรรลุผลสําเร็จในระยะสั้น 
และตอบสนองความคาดหวังของผูVมีสWวนไดVเสีย ในขณะท่ีภาวะผูVนําจะทําใหVเกิดความเปลี่ยนแปลง 
และมักจะเปYนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมWใชWเพียงเล็กนVอย ภาวะผูVนําท่ีดีสามารถนําไปสูWการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
คุณคWา และภาวะผูVนําท่ีดีมีความจําเปYนตWอการนําองคCกรกVาวไปสูWอนาคตท่ีดีย่ิงกวWาเดิม (รัตติกรณC              
จงวิศาล, 2560 : 58) เม่ือภาวะผูVนํามีความสําคัญตWอการบริหารงานในองคCกร ดังน้ัน ภาวะผูVนําของ 
ผูVบริหารองคCกรจึงมีความสัมพันธCกับปpจจัยการใหVบริการอยWางหลีกเลี่ยงไมWไดV และคุณลักษณะภาวะ
ผูVนําตWาง ๆ เปYนตัวแปรสําคัญท่ีสWงผลตWอคุณภาพการใหVบริการขององคCกรดVวย 
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ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยท่ีไดVจากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาภาวะผูVนําของผูVบริหารท่ีมีผลตWอปpจจัยดVานการ
ใหVบริการของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” คร้ังน้ี ผูVวิจัยมีขVอเสนอแนะสรุปไดVดังน้ี 

1. จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวWา คุณลักษณะภาวะผูV นํามีความสัมพันธCกับปpจจัยดVานการ
ใหVบริการ ดังน้ัน การคัดเลือกผูVบริหารหรือผูVนําขององคCกรในการเขVามาบริหารงานขององคCกรควร
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีภาวะผูVนําท่ีดี เพ่ือสามารถปรับปรุงและพัฒนาการใหVบริการขององคCกร และนํา
องคCกรไปสูWเป�าหมายท่ีดีที่สุดไดV 

2. ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวWา ภาวะผูVนําเปYนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตWอการใหVบริการ และมีผลตWอ
การปฏิบัติงานของผูVใหVบริการ ดังน้ัน ควรสWงเสริมและพัฒนาภาวะผูVนําท่ีดีใหVกับผูVบริหาร ผูVนําองคCกร 
หรือแมVแตWบุคลากรผูVปฏิบัติงานในองคCกร 

3. กรุงเทพมหานครในฐานะผูVบริหารสูงสุดของสํานักงานเขต มีอํานาจหนVาท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการใหVบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปYนเมืองหลวงของประเทศไทย ควรตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาวะผูVนําในผูVบริหารหรือผูVนําองคCกร เพราะภาวะผูVนําจะชWวยสWงเสริมใหVการ
บริหารงานมีความสมบูรณCมากข้ึน และสWงผลตWอประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคCกร รวมท้ังการ
พัฒนาใหVองคCกรกVาวไปสูWระดับท่ีดีที่สุด 
 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1.ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือคVนหารูปแบบภาวะผูVนําท่ีดีของผูVบริหารสํานักงานเขต 
เพ่ือนํามาเปYนตัวอยWางในการคัดเลือกผูVมาดํารงตําแหนWง ผูVอํานวยการเขต ผูVชWวยผูVอํานวยการเขต และ
หัวหนVาฝ�าย 

2.ควรมีการศึกษาวิจัยภาวะผูVนําของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดVานการใหVบริการ เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบระหวWางภาวะผูVนําของผูVบริหารกับภาวะผูVนําของผูVปฏิบัติงานของสํานักงานเขต เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานทุกระดับในองคCกร 

3.การศึกษาภาวะผูVนํากับตัวแปรอ่ืน ๆ เชWน การกําหนดนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการ
องคCกรภาครัฐวัฒนธรรมองคCกร  
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บทคัดย�อ 
งานวิจ ัย นี ้ม ีว ัตถุประสงคCเพื ่อ1) ศ ึกษาคุณลักษณะดVานประชากรศาสตรCต Wอการ

ตัดสินใจเลือกเขVาพักรีสอรCทในจังหวัดสมุทรสาคร 2) ศึกษาสWวนผสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจในการเลือกเขVาพักในจังหวัดสมุทรสาคร 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเขVาพักรีสอรCท
ในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ WมตัวอยWางที ่ใช VในการในการศึกษาคือนักทWองเที ่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 400 คน สถิติที ่ใชVในการวิเคราะหCขVอมูลคือคWารVอยละ คWาเฉลี ่ย  คWา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวWา  
1. คุณลักษณะดVานประชากรที่ตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง มีอายุ 25-34 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสWวนตัวหรือคVาขาย รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 15,001-
20,000 บาท  

 2. สWวนผสมทางการตลาดที่มีตWอการเลือกเขVาพักของนักทWองเที่ยวโดยภาพรวมอยูWใน
ระดับมาก สWวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญเรียงตามลําดับของคWาเฉลี่ยเปYนดังนี้ปpจจัย
ดVานผลิตภัณฑC รองลงมาคือดVานราคา ดVานการจัดจําหนWาย และดVานการสWงเสริมการตลาด 

 3. ผลการวิเคราะหCขVอมูลพฤติกรรมการเขVาพักสWวนใหญWใชVจWายคWาที ่พ ักระหวWาง 
1,000-2,000 บาท โดยรวมมีความพอใจดVานสถานท่ีตั้งท่ีใกลVชิดธรรมชาติ 
 
คําสําคัญ: สWวนประสมทางการตลาด, รีสอรCท 
 

Abstract 
The objective of this research were 1) to Demographic characteristics that 

affected decision making in resort selection in Samut Sakhon Province. 2) to the 
marketing mix factors effecting on resort selection in Samut Sakhon Province 3) to 
analysis the behavior of resort selection in Samut Sakhon Province .The data were 
collected form 400 tourists in Samut Sakhon Province through the application of 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

421 
 

questionnaires.The ststistics applied for the data analysis comprised Percentage, Means, 
Standard Deviation,  

Findings: 
1. demonstrated that the majority of the respondents were female between 

25-34 years old, single, graduated with Bachelor’s degree or equivalent, owned 
private business / were traders and earned an average monthly income of 15,001-
20,000 baht. 

2. The overall marketing mix factors of resort selection in Samut Sakhon 
Province showed high level of importance on tourist’ resort  ,and the levels of the 
factors, could be ranked form high to low as follows, product aspect, price aspect, 
place aspect and promotion aspect respectively. 

3.The analysis on the behavior of resort selectiom show that most of the 
tourists spent around 1,000-2,000 Bath ,and had overall satisfaction in the aspects of 
resort location,and natural surroundings. 

 
Keywords:  Marketing Mix ,Resorts 
 
บทนํา 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรCทเปYนธุรกิจบริการดVานที่พักแรมที่มีความสําคัญอยWางมากใน
อุตสาหกรรม ทWองเที่ยวของไทยซึ่งเปYนอุตสาหกรรมที่สรVางรายไดVใหVกับ ประเทศกวWา 9 แสน
ลVานบาทในปZ 2560  (กลุWมงานยุทธศาสตรCและขVอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด:2561)ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากรายไดVของประเทศในสWวนของโรงแรมและ รVานอาหาร จะพบวWามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นโดย
ลําดับ จาก 309,622 ลVานบาทในปZ 2545 จนมีมูลคWาถึง 439,720 ลVานบาท ในปZ 2560 หรือ
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรVอยละ 5.25 ตWอปZคิดเปYนสัดสWวนตWอจีดีพีของ ประเทศไทยเทWากับ
รVอยละ 4.9 และพบวWาต้ังแตWปZ 2557 เร่ิมมีอัตราการขยายตัวท่ีมีแนวโนVมลดลงเร่ือยๆ(กลุWมงาน
ยุทธศาสตรCและขVอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด:2561) จึงนับเปYนเรื่องที ่มีความสําคัญอยWางยิ่ง ท่ี
จะต Vอ งศ ึกษาและ  วิเค ราะห Cถ ึงป pจจ ัยต WางๆอยWางรอบดVาน  เพื ่อ ที ่จ ะช ีให Vเห ็นถ ึงป pจจ ัย
สภาพแวดลVอมตWางๆรวมถึงสภาพปpจจุบันในการดําเนินธุรกิจทางดVานโรงแรม และรีสอรCท 
เพื่อใหVหนWวยงาน องคCกรสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจใชVเปYนปpจจัย
ในการกําหนดมาตรการสนับสนุน สWงเสริมและพัฒนา ผูVประกอบการใหVมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตWอไป 

จากการวิเคราะหCยุทธศาสตรCจังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ปZผลการจัดลําดับความสําคัญ
ของปpญหาของธุรกิจโรงแรมและรีสอรCท  ปpญหาที ่ไดVรับการจัดอันดับเรียงจากปpญหาที ่มี
ความสําคัญมากไปหานVอย เปYนดังน้ี(ยุทธศาสตรCการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร:2555) 
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1. ปpญหาตVนทุน/คWาใชVจWายการดําเนินงานดVานพลังงาน 
2. ปpญหาตVนทุน/คWาใชVจWายการดําเนินงานดVาน F&B 
3. ปpญหาดVานการตลาดและการขาย 
4. ปpญหาดVานบัญชีการเงิน 
5. ปpญหาดVานการจัดการทรัพยากรบุคคล 
6. ปpญหาดVานการบริหารจัดการ 
7. ปpญหาดVานการจัดหา จัดซื้อ จัดจVาง 
 8. ปpญหาดVานไอที 
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรCทเปYนธุรกิจบริการดVานที่พักแรม (Accommodation) ซึ่งจัด

ประเภท มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (กรมการจัดหางาน:2552) เปYน รหัส 55101 หมายถึง
การจัดที ่พักแรมแบบใหVเชWาเปYนรายวัน หรือรายสัปดาหC สําหรับผู Vที ่มาพักแรม ระยะสั ้น
โดยรวมถึงหVองพักแขกและหVองชุดที่มีการตกแตWงพรVอมเขVาพัก หรือหVองชุดพรVอมเครื่องครัว 
โดยมี หรือไมWมีแมWบVานใหVบริการก็ตาม และอาจรวมถึงการใหVบริการอื่นๆ เชWน การใหVบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ที่จอดรถ บริการซักรีด สระวWายนํ้า และหVองออกกําลังกาย สิ่งอํานวย
ความสะดวก ดVานนันทนาการ และหVองประชุม รวมถึงที่พักที่จัดโดย โรงแรม โรงแรมรีสอรCท 
โรงแรมหVองชุด ที่พักและโรงแรมริมทางหลวง โดยไมWรวมเกสตCเฮVาสC ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท (Home  Stay) และท่ีพักแรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากท่ีกลWาวมา 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรCท เปYนธุรกิจบริการธุรกิจหนึ่งที ่มีความสําคัญอยWางมากใน
อุตสาหกรรมการ ทWองเที ่ยวของไทยที่น ับ เปYนอุตสาหกรรมที ่สรVางรายไดVใหVกับประเทศ
มากกวWา 1 ลVานลVานบาท 

จังหวัดสมุทรสาคร เปYนเมืองแหWงเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพท้ังทางดVานการอุตสาหกรรมการ
ประมงและการเกษตรกรรม จากขVอมูลสถิติผลิตภัณฑCภาคและจังหวัด (GPP) ประจําปZ 2560 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ (สศช.) พบวWา สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปZกWอน เน่ืองจากการฟ��นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
สWงผลตWอธุรกรรมภาคตWางประเทศทําใหVการสWงออกและการนําเขVาสินคVาและบริการขยายตัวข้ึนจากท่ี
หดตัวในปZกWอน แตWอยWางไรก็ดี จังหวัดสมุทรสาครยังเปYนจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศท่ีมีมูลคWา
ผลิตภัณฑCมวลรวมจังหวัดตWอหัวสูงตลอดมา 

ในปpจจุบันพบวWานักทWองเท่ียวนิยมทWองเท่ียวตามแหลWงธรรมชาติเพ่ือศึกษาระบบนิเวศความ
หลากหลาย ของพืชและของสัตวCมากข้ึน จากการจัดการทWองเท่ียวเชิงนิเวศ ของจังหวัดสมุทรสาครคือ
การทWองเท่ียวอยWางมีความรับผิดชอบในแหลWงธรรมชาติท่ีมี เอกลักษณCเฉพาะถ่ินและมีวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรูVรWวมกันของผูV ท่ี เก่ียวขVองภายใตVการจัดการ
สิ่งแวดลVอมและการทWองเท่ียวอยWางมีสWวนรWวมของทVองถ่ินเพ่ือมุWงเนVนใหVเกิด จิตสํานึกแหWงการรักษา
ระบบนิเวศอยWางย่ังยืน การใหVความรูVกับชุมชนและนักทWองเท่ียวกับความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ตลอดเสVนทางเดินทWองเท่ียว (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ. 2552) จังหวัดสมุทรสาคร มีความสมบูรณCทางดVานการ
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ทWองเท่ียวเชิงนิเวศ และมีพ้ืนท่ีในการศึกษาทWองเท่ียวเชิง นิเวศจํานวน 5 แหWง คือ 1) พ้ืนท่ีศึกษา
ธรรมชาติป�าชายเลนอWาวมหาชัย 2) ศูนยCแสดงพันธุCสัตวCนํ้าสมุทรสาคร 3) แหลWงศึกษาการอนุรักษCป�า
ชายเลนบVานปากคลองประมง 4) อุทยานพระโพธิสัตวCกวนอิม 5) อุทยานศาลพันทVายนรสิงหC จังหวัด
สมุทรสาครจึงเหมาะท่ีจะเปYนแหลWงทWองเท่ียวและเปYนแหลWงเรียนรูVดVานการทWองเท่ียวเชิง นิเวศ 
ตลอดจนมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีนWาสนใจ หากชุมชนมองเห็นศักยภาพและคุณคWาของทVองถ่ินของ
ตนก็ จะเปYนอีกทางเลือกหน่ึงในการเสริมสรVางการมีสWวนรWวมการสรVางความเข็มแข็งท้ังในดVาน
เศรษฐกิจและสังคมโดย อาศัยการสรVางเครือขWายการทWองเท่ียวระหวWางภาครัฐและชุมชน ในการ
จัดการทWองเท่ียวเชิงนิเวศ เน่ืองจาก จังหวัดสมุทรสาครยังมีความอุดมสมบูรณC มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีทิวทัศนCท่ีสวยงามอีกท้ังคนในชุมชน ยังใชVพ้ืนท่ีเปYนแหลWงประกอบอาชีพมาจนถึงปpจจุบันเม่ือ
มีการขยายแหลWงทWองเท่ียวและเพ่ิมจํานวนข้ึนของนักทWองเท่ียวสิ่งท่ีตามมาความตVองการหVองพักท่ี
สนองตอบความตVองการของนักทWองเท่ียวท่ีเพ่ิมมาข้ึน  
  ดังน้ันผูVวิจัยจึงสนใจศึกษาปpจจัยที่สWงผลตWอการเลือกเขVาพักรีสอรCทในจังหวัดสมุทรสาคร
วWามีปpจจัยอะไรบVาง 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. ศึกษาคุณลักษณะดVานประชากรศาสตรCตWอการตัดสินใจเลือกเขVาพักรีสอรCทในจังหวัด
สมุทรสาคร  
 2. ศึกษาสWวนผสมทางการตลาดท่ีมีตWอการเลือกเขVาพักในจังหวัดสมุทรสาคร  
 3. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเขVาพักรีสอรCทในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ขอบเขตการดําเนินการวิจัย 
       ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

1. ประชากรท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักทWองเที่ยวที่มาใชVบริการหVองพักในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

2  .กลุWมตัวอยWาง  คือนักทWองเที ่ยวที ่มาใชVบริการหVองพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครจํานวน 400 คน ใชVการสุ Wมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยจะเลือก
ศึกษาจากนักทWองเท่ียวท่ีมาเขVาพักในจังหวัดสมุทรสาคร 

ขอบเขตของเนื้อหา 
การวิจัยในคร้ังน้ี มุWงศึกษาเพื่อศึกษาปpจจัยที ่มีผลตWอการตัดสินใจเลือกเขVาพักรีสอรC

ทตามลักษณะดVานประชากรศาสตรCท่ีมีตWอปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของ 
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ไดVกลWาวถึงแนวความคิดดVานประชากรเปYน ทฤษฎี ท่ีใชV 
หลักการของความเปYนเหตุเปYนผลกลWาวคือพฤติกรรมตWางๆ ของมนุษยCเกิดข้ึนตามแรงบังคับจาก
ภายนอก มากระตุVน เปYนความเช่ือท่ีวWาคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตWางกันจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกตWางกันไปดVวย  ปpจจัยทางดVานประชากรศาสตรCเปYนสิ่งท่ีทําใหVความตVองการของผูVบริโภคมีความ
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แตกตWางกัน และแนวคิดสWวนผสมทางการตลาดของ  Kotler, P. (1977) ดังน้ี  
  1. ดVานผลิตภัณฑCประกอบดVวย การออกแบบตกแตWง จํานวนหVองพักท่ีเหมาะสม สิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม การรักษาความปลอดภัย และความรูVความสามารถในการใหVบริการของ
พนักงาน 
   2. ดVานราคา ประกอบดVวยความเหมาะสมของราคาท่ีพัก  ความเหมาะสมของราคาอาหาร
เคร่ืองด่ืม ความเหมาะสมของคWาบริการอ่ืน ๆ เชWน สปา  สภาพแวดลVอม 
            3. ดVานชWองทางการจําหนWายประกอบดVวยจองหVองโดยตรง  จองผWานระบบอินเทอรCเน็ต  
จองผWานคนกลาง 
  4. ดVานการสWงเสริมการตลาดประกอบดVวย โปรโมช่ันท่ีสอดคลVองกับราคา  มีโปรโมช่ัน
รWวมกับบริการเสริมอ่ืน และความเหมาะสมของโปรโมช่ัน 
 ตัวแปรท่ีใช*ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือลักษณะดVานประชากรศาสตรC หรือสถานภาพของผูVตอบแบบสอบถาม 
ไดVแกW เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดVเฉลี่ย   
 ตัวแปรตาม ประกอบดVวย สWวนประสมทางการตลาดไดVแกW ผลิตภัณฑC ราคา ชWองทางการ
จําหนWาย และการสWงเสริมการตลาด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  สถานภาพของผูVตอบแบบสอบถาม ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิงคิดเปYนรVอย
ละ 54 อายุ อยูWในชWวง 25-34 ปZ คิดเปYนรVอยละ 46 การศึกษาระดับ ปริญญาตรีคิดเปYนรVอยละ 78 
ประกอบอาชีพคVาขาย รVอยละ 34 รายไดVเฉลี่ยตWอเดือนมากกวWา 25,001 คิดเปYน รVอยละ 32  ดVาน
ลักษณะของหVองพักเปYนแบบรีสอรCท คิดเปYนรVอยละ 30 ดVานวัตถุประสงคCของการใชVบริการหVองพัก 
คือการพักผWอนคิดเปYนรVอยละ 48  

2. ดVานสWวนผสมทางการตลาดมีผลตWอการตัดสินใจผูVใชVบริการหVองพักในภาพรวมอยูWในระดับ
มาก( X =3.98) เม่ือพิจารณาเปYนรายดVานเผลการวิจัยเปYนดังน้ี 

 2.1 ดVานผลิตภัณฑC จากการตอบแบบสอบถามผูVท่ีเขVาพักท้ังหมด พบวWา ดVาน การมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ( X =3.90) เน่ืองดVวยมาจาก สิ่ง
อํานวยความสะดวกกับระดับราคาน้ันอยูWระดับท่ีสมดุลกันและลูกคVารับไดV ลําดับตWอมาคือการมีการ
ออกแบบ ตกแตWงหVองพักไดVอยWางสวยงาม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูWท่ี ( X =3.72 )ซึ่งอยูWในระดับ
มาก เน่ืองจากการตกแตWง และรูปแบบของโรงแรมน้ันเปYนไปในทิศทางท่ีสอดคลVองกัน ลําดับตWอมาคือ
พนักงานมีความรูVความสามารถ ในการใหVบริการมีระดับความพึงพอใจอยูWท่ี ( X =3.66) อยูWในระดับ
มาก เน่ืองจากการบริการ ราคาและผลิตภัณฑC เปYนไปในทิศทางเดียวกัน ดVานการรักษาความ
ปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยูWท่ี ( X =3.54)  ซึ่งถือวWาอยูWใน ระดับมาก และจํานวนหVองพักท่ี
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยูWในระดับ 3.42 ซึ่งอยูWในระดับมาก 
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 2.2 ดVานราคา จากการตอบแบบสอบถาม ผูVวิจัยพบวWานักทWองเท่ียวตWอดVานความเหมาะสม
ของราคาคWาหVองพักและความเหมาะสมของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม มีคWาระดับการตัดสินใจอยูWในระดับ
มากเทWากันท่ี ( X =3.62) เน่ืองจากราคาของหVองพักและอาหารเคร่ืองด่ืม ตWาง ๆ น้ัน มีราคาท่ีไมWสูงมาก 
นักทWองเท่ียวรับไดV รวมถึงคุณภาพก็อยูWในเกณฑCเดียวกับราคาเชWนกัน และ ระดับความพึงพอใจตWอความ
เหมาะสมของราคาตWอคWากิจกรรมอ่ืน ๆ อยูWในระดับมาเชWนกัน คือ ( X =3.46) 

    2.3 ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย จากการตอบแบบสอบถาม พบวWา ระดับ คWาเฉลี่ยการ
ตัดสินใจของนักทWองเท่ียวในดVานการจองหVองพักโดยตรงกับโรงแรม มีระดับคWาเฉลี่ยอยูWใน ระดับมาก 
รองลงมาคือการจองหVองพักผWานบริษัท ซึ่งเปYนบริษัทรับจองตWาง ๆ โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูW
ท่ี ( X =3.82 )ซึ่งอยูWในระดับมาก และสุดทVายคือ การจองหVองพักผWานระบบอินเทอรCเน็ต ระดับความ
พึงพอใจ เฉลี่ยอยูWที่ ( X =3.38) ซึ่งอยูWในระดับปานกลาง 

 2.4 ดVานการสWงเสริมการตลาดจากการตอบแบบสอบถามพบวWา ระดับการตัดสินใจดVาน 
การสWงเสริมการตลาดท่ีสอดคลVองกับราคา มีระดับการตัดสินใจในระดับมาก โดยคWาเฉลี่ยอยูWท่ี 
( X =3.68) รองลงมาคือความ พึงพอใจตWอการมีการสWงเสริมการตลาดรWวมกับบริการเสริมอ่ืน โดย
คWาเฉลี่ยอยูWท่ี 3.42 ซึ่งยังอยูWในระดับมาก แตWความพึง พอใจตWอความเหมาะสมของการสWงเสริม
การตลาดน้ันอยูWในระดับนVอยท่ีสุด โดยคWาเฉลี่ยอยูWที่ ( X =2.78) 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย พบวWาความตVองการเลือกใชVหVองพักของนักทWองเท่ียว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งสามารถแบWงหัวขVอออกเปYนหัวขVอตWาง ๆ ไดVดังตWอไปน้ี 
           การตัดสินใจดVานผลิตภัณฑC จากการแจกแบบสอบถามถึงความตVองการและการตัดสินใจของ
นักทWองเท่ียวจะเห็นไดVวWา ระดับการตัดสินใจตWอหัวขVอตWาง ๆน้ันอยูWในระดับมาก ซึ่งแสดงใหVเห็น วWาใน
ดVานของผลิตภัณฑCน้ันมีความจําเปYนและสําคัญมากตWอนักทWองเท่ียว ท้ังในดVานของท่ีพัก สิ่งอํานวยความ
สะดวกตWาง ๆ การออกแบบตกแตWง การใหVบริการ และการรักษาความปลอดภัย ลVวนแลVวแตWสWงผลถึง 
ความตVองการและการตัดสินใจของนักทWองเท่ียวซึ่งจากการแปรผลก็สอดคลVองกับความเห็นดVานการ
บริการของ Lovelock and Wright  ใหVนิยามบริการไวV 2 แบบไดVแกW บริการ (Service) เปYนการ
ปฏิบัติงานท่ีฝ�ายหน่ึงเสนอใหVกับฝ�ายอ่ืน แมVวWากระบวนการ  (Process) อาจ ผูกพันกับตัวสินคVา แตWการ
ปฏิบัติงานน้ันเปYนสิ่งท่ีมองไมWเห็น จับตVองไมWไดV และไมWสามารถครอบครองไดV และบริการเปYนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีสรVางคุณคWาและจัดหาคุณประโยชนC(Benefits)  ใหVแกWลูกคVาในเวลาและ สถานท่ีเฉพาะ
แหWง อันเปYนผลมาจากการท่ีผูVรับบริการหรือผูVแทนนําเอาความเปลี่ยนแปลงมาใหV  นอกจากน้ันแลVว ยัง
สอดคลVองกับทฤษฎีทางการตลาดของ เสรี วงษCมณฑา.(2552). กลWาวในเร่ืองตัวแปรหรือองคCประกอบ
ของสWวนผสมทางการตลาด (4P’s) วWาเปYนตัวกระตุVนหรือสิ่งเรVาทาง การตลาดท่ีกระทบตWอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ โดยในดVานผลิตภัณฑC ไดVใหVความหมายและความสําคัญไวVวWาดVานผลิตภัณฑC (Product) 
ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑCของบริษัทท่ีอาจกระทบตWอพฤติกรรมการซื้อของผูVบริโภค คือ ความ
ใหมWความสลับซับซVอนและคุณภาพท่ีคนรับรูVไดVของผลิตภัณฑC ผลิตภัณฑCท่ีใหมWและสลับซับซVอนอาจ
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ตVองมีการตัดสินใจอยWางกวVางขวาง ถVาเรารูVเร่ืองเหลWาน้ีแลVวในฐานะ นักการตลาดเราควรจะเสนอ
ทางเลือกท่ีงWายกวWา ผูVบริโภคมีความคุVนเคยเพ่ือใหVผูVบริโภคท่ีไมWตVองการเสาะ แสวงหาทางเลือกอยWาง
กวVางขวางในการพิจารณา สWวนในเร่ืองของรูปรWางของผลิตภัณฑCตลอดจนหีบหWอและ ป�ายฉลาก 
สามารถกWออิทธิพลตWอกระบวนการซื้อของผูVบริโภค หีบหWอท่ีสะดุดตาอาจทําใหVผูVบริโภคเลือกไวV เพ่ือ
พิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซื้อ ป�ายฉลากท่ีแสดงใหVผูVบริโภคเห็นคุณประโยชนCของผลิตภัณฑCท่ี 
สําคัญก็จะทําใหVผูVบริโภคประเมินสินคVาเชWนกัน สินคVาคุณภาพสูงหรือสินคVาท่ีปรับเขVากับความตVองการ 
บางอยWางของผูVซื้อมีอิทธิพลตWอการซื้อดVวยจะเห็นไดVวWาผลิตภัณฑCน้ันมีความสําคัญเปYนอยWางมาก เปYนสิ่ง
ท่ีลูกคVาสWวนใหญWใชVในการตัดสินใจซื้อ สินคVาหรือบริการ ดังน้ัน ผูVประกอบการควรจะใหVความสําคัญตWอ
การพัฒนาสินคVาดVานการบริการตWาง ๆ ใหV สามารถตอบสนองตWอความตVองการของลูกคVาท่ีเขVามาใชV
บริการไดV โดยคํานึงถึงตVนทุนและราคาขายไปพรVอม ๆ กันความพึงพอใจดVานราคา จากการตอบ
แบบสอบถาม ผูVวิจัยพบวWาความพึงพอใจของนักทWองเท่ียวตWอดVานความเหมาะสมของราคาคWาหVองพัก
และความเหมาะสมของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมน้ัน มีคWาระดับ ความพึงพอใจอยูWในระดับมาก 
เน่ืองจากราคาของหVองพักและอาหารเคร่ืองด่ืมตWาง ๆ น้ันมีราคาท่ีไมWสูงมาก นักทWองเท่ียวรับไดV รวมถึง
คุณภาพก็อยูWในเกณฑCเดียวกับราคาเชWนกัน และระดับความพึงพอใจตWอความ เหมาะสมของราคาตWอคWา
กิจกรรมอ่ืน ๆ อยูWในระดับมาก ซึ่งสอดคลVองกับทฤษฎีทางการตลาดท่ี อดุลยC จาตุรงคกุล และดลยา จา
ตุรงคกุล. (2550)ไดVกลWาวไวVวWา ตัวแปรหรือองคCประกอบของสWวนผสมทางการตลาด (4P’s) วWาเปYน 
ตัวกระตุVนหรือสิ่งเรVาทางการตลาดท่ีกระทบตWอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบWงออกไดVดังน้ี ดVานราคา 
(Price)  ราคามีอิทธิพลตWอพฤติกรรมการซื้อก็ตWอเม่ือผูVบริโภคทําการประเมินทางเลือก และทําการ
ตัดสินใจ โดยปกติผูVบริโภคชอบผลิตภัณฑCราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคานVอย ลดตVนทุน การซื้อ
หรือทําใหVผูVบริโภคตัดสินใจดVวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยWางกวVางขวางผูVบริโภคมัก พิจารณา
รายละเอียด โดยถือเปYนอยWางหน่ึงในลักษณะท้ังหลายท่ีเก่ียวขVองสําหรับสินคVาฟุ�มเฟ�อย ราคาสูงไมW ทํา
ใหVการซื้อลดนVอยลง นอกจากน้ีราคายังเปYนเคร่ืองประเมินคุณคWาของผูVบริโภคซึ่งก็ติดตามดVวยการซื้อ 
นอกจากน้ันแลVวราคากับการบริการ ก็สอดคลVองกันในดVานของการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคVา
หรือ นักทWองเท่ียวดVวยเชWนกัน ดังท่ี Kotler, P.(1997) ไดVกลWาวไวVวWาการบริการถือเปYน ผลิตภัณฑC
ประเภทหน่ึงเรียกวWา ผลิตภัณฑCบริการ (Service  Product)  ซึ่งแตกตWางกับสินคVา เน่ืองจาก ผลิตภัณฑC
บริการท่ีแทVจริงจะไมWเก่ียวขVองหรือมีตัวสินคVาแตWอยWางใด และในอีกดVานหน่ึงในการขายสินคVาปกติ ก็มก
มีการบริการควบคูWการขายแตWไมWจัดเปYนผลิตภัณฑCบริการซึ่งมักเปYนบริการหลังการขายแตWไมWวWาเปYนการ 
บริการประเภทใดตWางก็ตVองคํานึงถึงปpจจัยสําคัญ ไดVแกW ผูVรับบริการ เน่ืองจากความพึงพอใจของ
ผูVรับบริการเปYนเป�าหมายหลักของการบริการและโนVมนVาว ใหVผูVรับบริการกลับมาใชVบริการซื้ออีกใน
ภายหลัง แตWการบริการใด ๆ จะไดVผลตรงก็ตWอเม่ือตVองไดVรับความ สนใจจากผูVรับบริการ ดังน้ัน การรับรูV
บริการท่ีผูVรับบริการพึงพอใจจึงเปYนสิ่งท่ีตVองเรียนรูVเพ่ือจะไดVบริการไดV อยWางถูกตVอง ดVานชWองทางการจัด
จําหนWายจากการตอบแบบสอบถาม พบวWา ระดับคWาเฉลี่ยความพึงพอใจของ นักทWองเท่ียวในดVานการ
จองหVองพักโดยตรงกับรีสอรCท มีระดับคWาเฉลี่ยอยูWในระดับมาก รองลงมาคือการจอง หVองพักผWานบริษัท 
ซึ่งเปYนบริษัทรับจองตWาง ๆ โดยระดับความพึงพอใจอยูWในระดับมาก และสุดทVายคือ การ จองหVองพัก
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ผWานระบบอินเทอรCเน็ต ระดับความพึงพอใจอยูWในระดับปานกลาง นอกเหนือจากตัวสินคVาหรือ 
ผลิตภัณฑCจะมีความสําคัญ รวมถึงดVานราคาแลVวน้ัน ชWองทางในการจัดจําหนWาย ก็เปYนอีกชWองทางหน่ึงท่ี 
สามารถบWงบอกถึงระดับความพึงพอใจของลูกคVาหรือนักทWองเท่ียวไดVดVวย รวมถึงยังมีสWวนในการเพ่ิม 
ยอดขายในการขายสินคVาไดVอีกดVวย ซึ่งสอดคลVองกับแนวคิดทางการตลาด ท่ีอดุลยC จาตุรงคกุล (2543: 
26) กลWาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคCประกอบของสWวนผสมทางการตลาด (4P’s)  วWาเปYนตัวกระตุVนหรือสิ่ง
เรVาทาง การตลาดท่ีกระทบตWอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบWงออก ไดVดังน้ี 
           ชWองทางการจัดจําหนWาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธCของนักการ
ตลาดในการทําใหVมีผลิตภัณฑCไวVพรVอมจําหนWาย สามารถกWออิทธิพลตWอการพบผลิตภัณฑC แนWนอนวWา
สินคVาท่ีมีจําหนWาย แพรWหลายและงWายท่ีจะซื้อก็จะทําใหVผูVบริโภคนําไปประเมินประเภทของชWองทางท่ี
นําเสนอก็อาจกWออิทธิพล ตWอการรับรูVภาพพจนCของผลิตภัณฑC เชWน สินคVาท่ีมีของแถมในรVานเสริมสวย
ช้ันดีในหVางสรรพสินคVาทําใหV สินคVามีช่ือเสียงมากกวWานําไปใชVบนช้ันวางของในซุปเปอรCมารCเก็ต 
นอกจากน้ันแลVว ยังสอดคลVองกับฤดี หลิมไพโรจนC (2556) ไดVกลWาวไวVวWา การใหVบริการขององคCการ
ธุรกิจบริการตWาง ๆ น้ัน มีสิ่งท่ีตVอง คํานึงในการจัดใหVมี เพ่ือใหVเกิดการบริการท่ีสามารถสWงถึง
ผูVรับบริการไดVอยWางมีคุณภาพ และสรVางใหVเกิด ความพึงพอใจในการรับบริการ  

ดVานความพึงพอใจดVานการสWงเสริมการตลาดจากการตอบแบบสอบถามพบวWา ระดับความ
พึงพอใจดVาน โปรโมช่ันท่ีสอดคลVองกับราคา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือความพึง
พอใจตWอการมี โปรโมช่ันรWวมกับบริการเสริมอ่ืน ซึ่งยังอยูWในระดับมาก แตWความพึงพอใจตWอความ
เหมาะสมของโปรโมช่ันน้ัน อยูWในระดับนVอยท่ีสุด จากผลการตอบแบบสอบถามน้ัน นอกเหนือจาก
ดVานสินคVา ราคา และชWองทางในการ จัดจําหนWายแลVว การท าโปรโมช่ันตWาง ๆ ก็สําคัญตWอความพึง
พอใจของลูกคVาหรือนักทWองเท่ียวมาก เน่ืองจาก เปYนสWวนเสริมท่ีทําใหVเกิดความพึงพอใจมากข้ึนหรือ
ลดลงไดV ซึ่งสอดคลVองกับความเห็นท่ี เสรี วงษCมณฑา.(2552). กลWาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคCประกอบ
ของสWวนผสมทางการตลาด (4P’s) วWาเปYนตัวกระตุVนหรือ สิ่ งเรVาทางการตลาดท่ีกระทบตWอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดVานการสWงเสริมการตลาด ( Promotion- Marketing  Communication)  
การสWงเสริมการตลาดสามารถกWออิทธิพลตWอผูVบริโภคไดVทุกข้ันตอนของ กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ขWาวสารท่ีนักตลาดสWงไปอาจเตือนใจใหVผูVบริโภครูVวWาเขามีปpญหา สินคVาของนักการ ตลาดสามารถแกVไข
ปpญหาไดVและมันสามารถสWงมอบใหVไดVมากกวWาสินคVาของคูWแขWง เม่ือไดVขWาวสารหลักการ ซื้อเปYนการ
ยืนยันวWาการตัดสินใจซื้อของลูกคVาถูกตVอง ซึ่งเห็นไดVชัดวWาความเหมาะสมของโปรโมช่ัน ควรไดVรับ การ
แกVไขและปรับปรุง ใหVมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เพ่ือเปYนการกระตุVนการใชVจWายรวมถึงกระตุVนใหVเกิด 
ความพึงพอใจมากข้ึนดVวย 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป                   

ควรศึกษาสภาพและปpญหาการทWองเท่ียวและการโรงแรมของจังหวัดสมุทรสาครท่ีสWงผลตWอ
การตัดสินใจของนักทWองเท่ียว 
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ข*อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช* 
เน่ืองจากความพึงพอใจของลูกคVามีความสําคัญตWอการเลือกใชVหรือความตVองการท่ีพักเปYน

อยWาง มาก ดังน้ัน จึงควรใหVมีการจัดอบรมหรือสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการสรVางนักบริการท่ีดีและมี
คุณภาพ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสินคVาดVานท่ีพักและการบริการแบบอ่ืน ๆ ใหVมีคุณภาพ และ
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC เพ่ือศึกษาสภาพและปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใน 5 ดVาน ไดVแกWดVานการรูVจัก
นักเรียนเปYนรายบุคคล ดVานการคัดกรองนักเรียน ดVานการสWงเสริมและพัฒนานักเรียน ดVานการ
ป�องกันชWวยเหลือและแกVไขปpญหานักเรียน  และดVานการสWงตWอนักเรียน ประชากรท่ีใชVในการศึกษา
คVนควVา เปYนผูVบริหารและครูสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562  จํานวน 
114 คน เคร่ืองมือท่ีใชV ในการรวบรวมขVอมูลไดVแกWแบบสอบถามมาตราสWวนประมาณคWา 5 ระดับ สถิติ
ท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูลไดVแกW  คWารVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวWา 
1. สภาพการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมพบวWาอยูWในระดับมากและเม่ือพิจารณา รายดVานพบวWาอยูWใน
ระดับมากทุกดVาน โดยดVานการคัดกรองนักเรียนมีคWาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาไดVแกW ดVานการป�องกัน
ชWวยเหลือและแกVไขปpญหา ดVานการสWงตWอนักเรียน ดVานการรูVจักนักเรียนเปYนรายบุคคล  และดVานการ
สWงเสริมและพัฒนานักเรียนมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ  
              2. ปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปZการศึกษา 2562 พบวWา  โดยรวมอยูWในระดับนVอยและเม่ือพิจารณาราย
ดVานพบวWาอยูWในระดับปานกลาง 1 ดVาน และระดับนVอย 4 ดVาน โดยดVานการสWงตWอนักเรียนมีคWาเฉลี่ย
สูงสุด  รองลงมาไดVแกW ดVานการป�องกันชWวยเหลือและแกVไขปpญหานักเรียน  ดVานการคัดกรองนักเรียน 
ดVานการรูVจักนักเรียนเปYนรายบุคคล และดVานการสWงเสริมและพัฒนานักเรียนมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด  
 
คําสําคัญ: เทคโนโลยี,การดูแลชWวยเหลือนักเรียน 
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Abstract 
The The Objective: To study the State and problems of using information 

technology for caring for students Affiliated institutions in Bangkok Thonburi University. 
In 5 areas, including knowing each student individually Screening for students In the 
promotion and development of students Protection, help, and solve student problems 
And for the transfer of students Population used in research Were 114 administrators 
and teachers from Bangkok Thonburi University network in academic year 2019 Tools 
used In collecting data, 5 level rating scale questionnaire was used. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. 
 The research result was found as follows;  
 1. The condition of the use of information technology in caring for students at 
affiliated institutions of Bangkok Thonburi University .Overall, it was found at a high 
level And when considering Found that every aspect was in a high level In terms of 
screening, the students had the highest mean. Followed by In prevention, help and 
problem solving Forwarding students In knowing individual students And the aspect 
of promoting and developing students had the lowest mean respectively. 
  2. Problems of The condition of the use of information technology in caring 
for students at affiliated institutions of Bangkok Thonburi University, academic year 
2019, found that overall is at a low level When considering each aspect, it was found 
that it was at the moderate level in 1 side and in the low level in 4 aspects. 
Followed by Prevention and assistance Solve student problems Screening for 
students In knowing individual students And the aspect of promoting and developing 
students had the lowest mean respectively. 
 
Keywords: Technology, caring for students 
 
บทนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปYนปpจจัยสําคัญในการสรVางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและเพ่ิม
ความสามารถในการแขWงขันในระดับนานาชาติท้ังยังเปYนเคร่ืองมือเพ่ิมศักยภาพใหVกับประเทศเปYนท่ี
ผูVนําในดVานตWาง ๆ (Laudon,KennethandLaudon,Jane,2010)อีกท้ังบทบาทสําคัญของเทคโนโลยี
สมัยใหมWเปYนปpจจัยหน่ึงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกตCใชV เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงมีความสําคัญตWอการพัฒนาประเทศ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหWงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกVไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดV
บัญญัติหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลายดVาน โดยเฉพาะดVานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
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(กระทรวงศึกษาธิการ:2544 ข)และเทคโนโลยีดVานตWางๆไดVถูกนํามาประยุกตCใหVสามารถทํางานรWวมกัน
ไดVเพ่ือนําไปใชVประมวลผลขVอมูลในงานดVานตWาง ๆขององคCกร  ท้ังน้ี ก็เพ่ือตVองการใหVการทํางานมี
ความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังสารสนเทศหรือผลลัพธCท่ีไดVน้ันยังมีความถูกตVอง นWาเช่ือถือ 
สามารถแลกเปลี่ยนหรือคVนหาไดVรวดเร็วมากย่ิงข้ึนดVวยซึ่งงWายตWอการบริหารและการตัดสินใจ
(O’Brien,James and Marakas,George,2009)สอดคลVองกับกระทรวงศึกษาธิการไดVจัดทําแผนการ
ศึกษาแหW งชาติ  พ .ศ .2560-2579 กําหนดยุทธศาสตรC ท่ี เก่ียวขVองกับการสW งเส ริมการใชVสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสCคือยุทธศาสตรCท่ี 4 การสรVางโอกาส ความเสมอภาค และความเทWาเทียมทางการศึกษา 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนVา 119-125) นอกจากน้ี
กระทรวงศึกษาธิการยังไดVจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) และไดVกําหนดยุทธศาสตรCท่ีเก่ียวขVองกับการสWงเสริมการใชVสื่อและเทคโนโลยีคือ
ยุทธศาสตรCท่ี 4 ขยายโอกาสการเขVาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูVอยWางตWอเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยการเรWงพัฒนาแหลWงเรียนรูVท่ีเอ้ือตWอการศึกษาและการเรียนรูVตลอดชีวิตอยWางมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถใหVบริการไดVอยWางท่ัวถึง และยุทธศาสตรCท่ี 5 สWงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.2559)โดยการพัฒนาระบบเครือขWายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและไมWซ้ําซVอนใหVผูVรับบริการสามารถเขVาถึงไดV
อยWางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตCหรือสื่อการเรียนรูVอิเล็กทรอนิกสC
ใหVผูVเรียน สถานศึกษาและหนWวยงานทางการศึกษาทุกระดับประเภทการศึกษานํามาใชVเพ่ิมคุณภาพ
การเรียนรูVอยWางเปYนระบบ  เทคโนโลยีท่ีนํามาใชVประมวลผลหรือจัดการกับขVอมูลเพ่ือใหVไดVสารสนเทศ
ท่ีตVอง การน้ัน เรียกวWา “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)”ซึ่งปpจจุบันถือเปYน
เคร่ืองมือของผูVบริหารท่ีนําไปใชVงานในดVานตWาง ๆ มากมายเทคโนโลยีดVานตWาง ๆ ไมWวWาจะเปYน
ฮารCดแวรCคอมพิวเตอรC ซอฟตCแวรC ระบบการจัดเก็บขVอมูลของคอมพิวเตอรC และการสื่อสารขVอมูลใน
ระบบเครือขWายคอมพิวเตอรC ท้ังหมดท่ีไดVกลWาวมาแลVวน้ัน คือ องคCประกอบของ “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งท่ีชWวยใหVการทํางานท่ีเก่ียวขVองกับการประมวลผลขVอมูลใหVเปYนสารสนเทศท่ีตVองการ
น้ัน มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนอีกท้ังสารสนเทศท่ีไดVก็มีความถูกตVองและเช่ือถือไดV (โอภาส เอ่ียมสิริ
วงศC;2554)ดังจะเห็นไดVจากการใหVบริการแกWลูกคVาของบริษัทตWาง ๆ ท่ีมีรูปแบบหลากหลายข้ึน ท้ังการ
บริการโดยตรงจากบริษัทเอง การบริการผWานเคร่ืองทํารายการอัตโนมัติ หรือบริการผWานเว็บไซตCลVวน
แลVวแตWเปYนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตCใชVทั้งสิ้น 

ปpจจุบันสังคมไทยมีความเจริญกVาวหนVาอยWางรวดเร็วท้ังทางดVานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การเมือง โดยเฉพาะอยWางย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดV เขVามามีบทบาทตWอ                   
การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน ความสับสนในการรับและเลือกใชV 
ขาดจิตสํานึกท่ีดี ขาดการควบคุมตนเอง ทําใหVเด็กตVองปรับตัวใหVทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
กWอใหVเกิดความคับขVองใจขัดแยVงใจ และวิตกกังวล หากปลWอยไวVจะกWอปpญหารุนแรงตWอไป ดังจะเห็นไดV
วWา ระยะน้ีมีขWาวการยกพวกตีกัน การติดสารเสพติด และการฆWาตัวตาย ซึ่งนับวันจะมีอัตราเพ่ิมข้ึน
เร่ือย ๆ และจากปpญหาท่ีกลWาวมา สรุปเปYนสภาพปpญหาท่ีเกิดกับเยาวชนไดV 2 ประการ คือ 1) ปpญหา
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ท่ีเกิดจากตัวเด็ก ไดVแกW สภาพความเสื่อมโทรมทางจิตใจ 2) ปpญหาท่ีเด็ก เปYนผูVสรVางข้ึนกับสังคม ไดVแกW 
เด็กและเยาวชนกลุWมท่ีมีพฤติกรรมสรVางความเดือดรVอนใหVแกWสังคม  (กรมวิชาการ.2546) 
 ระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนเปYนการสWงเสริมพัฒนา การป�องกัน และการแกVไขปpญหาใหVแกW
นักเรียน เพ่ือใหVนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคC มีภูมิคุVมกันทางจิตใจท่ีเขVมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพVนจากวิกฤตท้ังปวง คุณคWาของระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน ประกอบ
ไปดVวย 1) นักเรียนไดVรับการดูแลชWวยเหลืออยWางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปpญหา 2) สัมพันธภาพ
ระหวWางครูกับนักเรียนเปYนไปดVวยดีและอบอุWน 3) นักเรียนรูVจักตนเอง ควบคุมตนเองไดV มีการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณC (EQ) ซึ่งจะเปYนรากฐานในการพัฒนาความเกWง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) 
และความมุWงม่ันท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ)4) นักเรียนเรียนรูVอยWางมีความสุขและไดVรับการสWงเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบดVาน  5)ผูVเก่ียวขVองมีสWวนรWวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยWาง
เขVมแข็งจริงจังดVวยความเอ้ืออาทร 
 การใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียน เปYนกระบวนการดําเนินงานดูแล
และชWวยเหลือนักเรียนอยWางมีข้ันตอน มีการจัดการขVอมูล พรVอมดVวยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานท่ี
ชัดเจนโดยมีผูVบริหารสถานศึกษาและครูท่ีปรึกษาเปYนบุคลากรหลักในการดําเนินการ มีการประสาน
ความรWวมมืออยWางใกลVชิดกับครูท่ีเก่ียวขVอง หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุนสWงเสริมจาก
สถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนใหVเปYนระบบ มียุทธศาสตรCในการ
ดําเนินงานดังน้ี 
          1. กําหนดทิศทางและกลยุทธC มีการวิเคราะหCปpญหาและความตVองการของผูVเรียน ชุมชน 
สังคม และผูVท่ีเก่ียวขVอง ศึกษานโยบายมาตรฐานตVนสังกัดและหนWวยงานท่ีเก่ียวขVอง ศึกษาศักยภาพ
ของโรงเรียนและกําหนดเปYนแผนกลยุทธCของโรงเรียนเพ่ือใหVการพัฒนาตรงตWอความตVองการของ
ผูVเรียน ชุมชน สังคม และผูVที่เก่ียวขVอง อยWางแทVจริง 
          2. กําหนดมาตรฐานระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนใหVสอดคลVองเช่ือมโยงกับระบบตWางๆ ท่ี
เก่ียวขVอง เพ่ือเปYนการรVอยรัดผูกมัดการดําเนินงานในสถานศึกษาใหVเปYนหน่ึงเดียวกับกระบวนการ
ทํางานตWางๆ ไมWใหVบุคลากรครูรูVสึกวWามีภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนแบกรับภาระไมWไหว ใหVการทํางาน
ระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนเปYนไปดVวยความสุข ท้ังผูVปฏิบัติและผูVมีสWวนเก่ียวขVองทุกฝ�าย โดยอาจ
เช่ือมโยงในการดําเนินงานระบบการแนะแนว ระบบป�องกันสารเสพติด ระบบกิจกรรมพัฒนาผูVเรียน 
ระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดลVอม และการคุVมครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
          3. พิจารณามาตรฐานและตัวช้ี วัดโดยผูV เก่ียวขVอง เพ่ือใหV เกิดการยอมรับการวาง
มาตรการ และแนวปฏิบัติใหVการปฏิบัติงานเปYนไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ เชWน มีการทบทวนใหV
ความรูVแกWบุคลากรครู และผูVมีสWวนเก่ียวขVองกับระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหVเกิดความรูVความ
เขVาใจท่ีตรงกันในการปฏิบัติงาน มีการคัดกรองและชWวยเหลือผูVประสบปpญหา วางแนวทางการ
คุVมครองสิทธิเด็กและเยาวชน มีมาตรการชWวยเหลือนักเรียน เปYนตVน 
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          4. วางแผนการดําเนินงาน โดยการกําหนดเป�าหมายและลําดับความสําคัญ กําหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรม/โครงการ และมอบหมายหนVาท่ีการดําเนินงานตามแผนงาน
ท่ีไดVกําหนดไวV 
          5. ดําเนินงานตามแผน โดยเร่ิมต้ังแตW การรูVจักผูVเรียนเปYนรายบุคคล การคัดกรอง การสWงเสริม
พัฒนา การป�องกัน แกVไข ชWวยเหลือ และการสWงตWอนักเรียนในรายท่ีมีปpญหารVายแรง 
          6. นิเทศ กํากับ ติดตาม งานท่ีมอบหมาย กําหนดใหVมีการประสานสัมพันธCกับผูVเก่ียวขVอง 
เสริมสรVางขวัญและกําลังใจใหVแกWผูVเรียนและผูVปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรใหVความรูVอยWางตWอเน่ือง 
          7. ประเมินผลและสรุปเผยแพรWประชาสัมพันธC โดยการแตWงต้ังคณะกรรมการประเมิน วาง
แผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดทํารายงานและเผยแพรW
ประชาสัมพันธCใหVเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในความจําเปYน ในการพัฒนาคุณ ภาพชี วิตผูV เรียน                
ในความรับผิดชอบจึงไดVกําหนดเปYนนโยบายใหVสถานศึกษาทุกแหWงดําเนินงานดูแลชWวยเหลือนักเรียน
ไดVอยWางมีประสิทธิภาพ โดยใหVดําเนินการสานสายใยรักครูและศิษยC มีวัตถุประสงคCเพ่ือใหVสถานศึกษา
ดําเนินงานพัฒนาและสWงเสริมดําเนินงานระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนอยWางมีระบบและตWอเน่ือง เปYน
กลไกในการพัฒนานักเรียนท้ังดVานการเรียนและความประพฤติสWวนตัว ใหVสถานศึกษาเกิดปฏิสัมพันธC
ท่ีดีระหวWางครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน และเปYนการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน เร่ืองระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนใหVเปYนแบบอยWางในการพัฒนาจาก
นโยบายดังกลWาวสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงตVองการศึกษาสภาพและปpญหาการใชV
เทคโนโลยีเพ่ือการดูชWวยเหลือผูVเรียนเปYนอยWางไรเพ่ือนําขVอมูลท่ีไดVไปปรับปรุงและพัฒนาใหVดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

2. เพ่ือศึกษาและปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันใน
เครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชVในการศึกษาคือแบบสอบถามประมาณคWา(Likers Scale) เปYน 5 ระดับ 
เก่ียวกับสภาพและปpญหาการดูแลนักเรียนในดVาน 1) การรูVจักนักเรียนเปYนรายบุคคล 2) การคัดกรอง
นักเรียน 3) การสWงเสริมและพัฒนานักเรียน  4)  การป�องกันชWวยเหลือและแกVไขปpญหานักเรียน  และ
5) ดVาน การสWงตWอนักเรียนประชากรท่ีใชVในการศึกษาคือผูVบริหารและครูสถาบันในเครือมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีจํานวน 114 คน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของผูVตอบแบบสอบถามของผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง คิดเปYน
รVอยละ 57.90มีอายุระหวWาง30 ปZข้ึนไปคิดเปYนรVอยละ96.49 และการศึกษาอยูWในระดับปริญญาตรีคิด
เปYนรVอยละ 77.19 

2. สภาพการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWาผูVบริหารและครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชVเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมพบวWา
อยูWในระดับมาก( X =4.44) และเม่ือพิจารณารายดVานพบวWาอยูWในระดับมากทุกดVาน 
    3. ปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWา ผูVบริหารและครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชVเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมพบวWา
อยูWในระดับนVอย( X =2.18) และเม่ือพิจารณารายดVานพบวWาอยูWในระดับปานกลาง 1 ดVาน และระดับ
นVอย 4 ดVาน โดยดVานการสWงตWอนักเรียนมีคWาเฉลี่ยสูงสุด ( X =2.75)  รองลงมาไดVแกW ดVานการป�องกัน
ชWวยเหลือและแกVไขปpญหานักเรียน ( X =2.44) ดVานการคัดกรองนักเรียน ( X =2.30) ดVานการรูVจัก
นักเรียนเปYนรายบุคคล( X =1.89) และดVานการสWงเสริมและพัฒนานักเรียนมีคWาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =1.52) 
ตามลําดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยรวมพบวWาอยูWในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดVานพบวWาอยูWในระดับ
มากทุกดVานไดVแกW การรูVจักนักเรียนเปYนรายบุคคล, การคัดกรองนักเรียน, การสWงเสริมและพัฒนา
นักเรียน, การป�องกัน ชWวยเหลือและแกVไขปpญหานักเรียน,การสWงตWอนักเรียนท้ังน้ีเน่ืองมากจากการ
เขVาถึงขVอมูลทําไดVโดยงWายและสะดวกเพราะในปpจจุบันเทคโนโลยีมีความกVาวหนVาทําใหVผูVบริหารและครู

ปRจจัยส�วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

สภาพและปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ใน 5 ดVาน คือ 
1. การรูVจักนักเรียนเปYนรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

3. การสWงเสริมและพัฒนานักเรียน 

4. การป�องกัน ชWวยเหลือและแกVไขปpญหานักเรียน 
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สามารถในการนําเทคโนโลยีมาใชVในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนในดVานตWางๆไดVอยWางเหมาะสมและ
ทันเวลาสอดคลVองกับ O’Brien,James and Marakas,George.(2009)ท่ีกลWาววWาผูVบริหารไดV นํา
เทคโนโลยีประยุกตCใหVสามารถทํางานรWวมกันกับฝ�ายตWางๆในองคCกรและนําขVอมูลไปใชVประมวลผลของ
ขVอมูลในงานดVานตWาง ๆ ขององคCกรทําใหVการทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ัง
สารสนเทศหรือผลลัพธCท่ีไดVน้ันยังมีความถูกตVอง นWาเช่ือถือ สามารถแลกเปลี่ยนหรือคVนหาไดVรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึนดVวยซึ่งงWายตWอการบริหารและการตัดสินใจในการแกVปpญหาไดVรวดเร็วและทันเวลา 
 2. ปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวWา ผูVบริหารและครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชVเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมพบวWา
อยูWในระดับนVอย ท้ังน้ีก็เพราะวWาสถานศึกษาไดVนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสูWการปฏิบัติโดย
การสWงเสริมการใชVสื่ออิเล็กทรอนิกสCเพ่ือสรVางโอกาส ใหVกับครูและผูVปฎิบัติงานอยWางตWอเน่ือง มีความ
หลากหลาย และสามารถใหVบริการไดVอยWางท่ัวถึงสอดคลVองกับ Laudon,Kenneth and Laudon, 
Jane.(2010) ท่ีกลWาววWาบทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหมWเปYนปpจจัยหน่ึงในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกตCใชV เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาทําใหV
ปpญหาการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดูแลชWวยเหลือนักเรียนสถาบันในเครือมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีอยูWในระดับนVอย 
 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช* 
1. คณะครูและครูท่ีปรึกษาควรสรVางความม่ันใจและความเช่ือในการใหVคําปรึกษากับนักเรียน

เพ่ือใหVนักเรียน 
2. ผูVบริหารควรมีระบบและมาตรการใหVคณะครูและครูท่ีปรึกษาดําเนินการป�องกันและแกVไข

ปpญหานักเรียนท่ีชัดเจน  มีหลักฐานชัดเจนแนWนอนโดยเนVนการปฏิบัติจริง 
ข*อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต�อไป 
ควรมีการศึกษาบทบาทของผูVบริหารในการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหV

ครอบคลุมการบริหารในภาพรวม  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางการกํากับดูแลกิจการและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยวิเคราะหCปpจจัยการ
กํากับดูแลกิจการ ไดVแกW ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOD) สัดสWวนจํานวนของคณะกรรมการท่ี
ไมWเปYนผูVบริหาร (NOD) รวมถึงสัดสWวนของคณะกรรมการอิสระ (IND) จํานวนคร้ังการประชุมของ
คณะกรรมการ (TIME) ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัท (CG) และการควบคุม
ตําแหนWงของผูVจัดการใหญW และประธานกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL) กับผลการดําเนินงานของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักแหWงประเทศไทย จํานวน 20 บริษัท โดยใชVขVอมูล ต้ังแตWปZพ.ศ. 
2559-2561 รวมท้ังสิ้น 3 ปZ ซึ่งคWาสถิติท่ีใชVในการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ไดVแกW การทดสอบจากสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการทดสอบสถิติจากคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCเพียรCสัน 
(Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือใชVในการศึกษาความสัมพันธCระหวWางตัวแปรตVนและตัวแปร
ตามท่ีเกิดข้ึน 
 ผลการวิจัย พบวWา สัดสWวนของคณะกรรมการอิสระ (IND) มีความสัมพันธCไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัท สWวนดVานขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOD) สัดสWวน
จํานวนของคณะกรรมการท่ีไมWเปYนผูVบริหาร (NOD) จํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ (TIME) 
ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัท (CG) การควบคุมตําแหนWงของผูVจัดการใหญWและ
ประธานกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL) ไมWมีความสัมพันธCกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุWม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ ผลการดําเนินงาน  
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Abstract 
The purpose of this research is to study the relationship between corporate 

governance and business performance of companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand. By analyzing corporate governance factors. Namely the size of the Board of 
Directors (BOD), the proportion of the Non-Executive Board (NOD), including the 
proportion of the Independent Directors (IND), the number of meetings of the Board 
of Directors (TIME), the evaluation results of the corporate governance of Company 
(CG) and position control of the president And the same chairman (DUAL). And the 
performance of 20 companies registered in the main market of Thailand, based on 
data from 2016 2016 - 2018 Total 3 years. The statistics used in this hypothesis 
testing are from the descriptive statistics and the Pearson Correlation Coefficient to 
study the relationship between the initial variables. And the variables that occur. 

The result of the research shows that the proportion of the independent 
committee (IND) is in the same direction with the performance of the company. 
Regarding the size of the Board of Directors (BOD), the proportion of the number of 
Non-Executive Directors (NOD), the number of meetings of the Board of Directors 
(TIME), the results of the Corporate Governance Assessment (CG), the position control 
of the managers (DUAL) has no relationship with the performance of companies in 
the information and communication technology industry. 

 
Keywords: corporate governance Performance 
 
บทนํา 

การกํากับดูแลกิจการ เปYนชุดของกลไกซึ่งมีวัตถุประสงคCเพ่ือลดปpญหาตัวแทนในการสั่งซื้อ
หุVนของผูVถือหุVน แตWการกํากับดูแลกิจการมีมากกวWานั้นทั้งผูVใหVบริการ (Supplier) ของกองทุนและผูV
มีสWวนไดVสWวนเสียอ่ืน ๆ ซึ่งตัววัดการปฏิบัติงานคือกําไรท่ีกิจการสรVางข้ึนโดยการวัดน้ันใชVหลักการตาม
บัญชี เชWน รายไดVการดําเนินงาน กําไรกWอนหักดอกเบ้ียและภาษี และกําไรกWอนหรือหลังหักภาษี และ
การตลาดที่ใชV เชWน คWาการตลาด ผลตอบแทนหุVน อัตราเงินปpนผลตอบแทน รวมถึงการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสามารถบรรลุผลการดําเนินงานทางการเงินท่ีดีของท้ังสถาบันภาครัฐและเอกชน (นางสาวณ
ธภร  กัญนราพงษC, ออนไลนC, 2559)ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย (ตลท.)จึงไดVรณรงคC
และสWงเสริมใหVบริษัทจดทะเบียนมีกลไกในการกํากับดูแลกิจการจึงไดVใหVคํานิยามการกํากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) ไวVวWา “ระบบท่ีจัดใหVมีโครงสรVาง และกระบวนการของ
ความสัมพันธCระหวWางคณะกรรมการฝ�ายจัดการ และผูVถือหุVนเพ่ือสรVางความสามารถในการแขWงขัน
นําไปสูWความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลคWาใหVกับผูVถือหุVนในระยะยาวโดยคํานึงถึงผูVมีสWวนไดVสWวนเสียอ่ืน” 
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ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยที่นํามาศึกษา คือ กลุWมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการสื่อสารเปYนเพราะ ในปpจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขVามามีบทบาท
ตWอชีวิตประจําวันของมนุษยCเปYนอยWางมาก จึงทําใหVอุตสาหกรรมน้ีมีการเติบโต และกVาวหนVารวมถึงมี
แนวโนVมการแขWงขันในอนาคตมากข้ึน ดังน้ันการเสริมสรVางความเช่ือม่ันใหVแกWผูVถือหุVน นักลงทุน และผูVมี
สWวนไดVเสียของบริษัททีมีการผWานการกํากับดูแลกิจการที ่ดีของคณะกรรมการ (Board of 
Directors) จึงมีความสําคัญอยWางมากตWอกิจการ (ตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย, ออนไลนC, 
2549) 

เม่ือไดVทราบถึงความสําคัญ และประโยชนCของการกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังแหลWงขVอมูลพ้ืนฐาน
ท่ีใชVในการพิจารณาแลVวประเด็นปpญหา คือ การกํากับดูแลกิจการถูกกําหนดขึ้นเนื่องจากการดําเนิน
ธุรกิจของกิจการประสบกับปpญหาระหวWางผูVเปYนเจVาของกับผูVบริหารกิจการ ท่ีจะสามารถ เรียกอีก
อยWางวWา “ปpญหาตัวแทน” (Agency Problem) เปYนสัญญาระหวWางผูVเปYนเจVาของกับผูVบริหารท่ีใชV
บังคับอยูWน้ันจึงไมWสามารถกําจัดปpญหาตัวแทนไดVอยWางท่ีควร จะเปYนผลสืบเน่ืองดังกลWาวนําไปสูWการริเร่ิม
แกVไขกฎระเบียบการกํากับดูแลกิจการอยWางกวVางขวาง เพ่ือตอบสนองตWอผลกระทบอันเกิดจากความ
ลVมเหลวในการกํากับดูแลกิจการท่ีเกิดข้ึนในปpจจุบัน (ณรงคCศักด์ิ  อินต§ะไชยวงคC,2555: ออนไลนC) 
อยWางไรก็ตามในสWวนหลักการกํากับดูแลกิจการจึงเปYนทางเลือกหนึ่งซึ่งเจVาของกิจการอาจเลือกใชV 
เพ่ือใหVผูVบริหารปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานท่ีดีใหVเกิดมูลคWาสูงสุดตWอกิจการ 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางปpจจัยการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ณัฐชา  อัตถพลพิทักษC (2562) ไดVศึกษาการกํากับดูแลกิจการ และตVนทุนของเงินทุนโดยมี
วัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธCระหวWางการกํากับดูแลกิจการ และตVนทุนของเงินทุน (Cost of 
Capital) ท้ังตVนทุนของสWวนของผูVถือหุVน (Cost of Equity) และตVนทุนของหน้ีสิน (Cost of Debt) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยระหวWางปZพ.ศ. 2554 – 2558 โดยใชV
การวิเคราะหCถดถอยเชิงพหุคูณ จากการศึกษาพบวWา การกระจุกตัวความเปYนเจVาของของบริษัท
สามารถลดตVนทุนของท้ังสWวนของผูVถือหุVนและหน้ีสิน ขณะท่ีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และขนาดของ
คณะกรรมการบริษัท สามารถลดตVนทุนของหน้ีสิน 
 ธีระ เทิดพุทธธรรม สุ รียC  กาญจนวงศC และไพศาล จันทรังษี (2562) ไดV ศึกษาถึงตัว
กําหนดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีที่มีผลตWอการดําเนินงานการบริหารดVานการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย จํานวน 221 แหWงโดยใชVประธานเจVาหนVาท่ีการเงินหรือผูVบริหารในสายงาน เปYนผูVตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวWา องคCประกอบของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบไปดVวย 8 
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องคCประกอบ สามารถอธิบายความผันแปร ของตัวแปรท้ังหมดไดVรVอยละ 63. 57 และองคCประกอบ
ดVานระบบการรายงานและการควบคุมทางการบริหารเปYนตัวแปรอยWางเดียวท่ีสามารถทํานายอัตรา
ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (NPM) ปZ 2559 ไดV (Rกําลัง2=.040) ขVอคVนพบจากการวิจัยบWงช้ีวWา บริษัท
จดทะเบียนใหVความสําคัญตWอปpจจัยภายในและปpจจัยภายนอกในการบริหารงานใหVเปYนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ดVวยการสรร
หาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความรูVดVานการเงิน การบริหารความเสี่ยง เปYนผูVท่ียึดม่ันใน
จรรยาบรรณของการบริหารภายในองคCกรเชิงธุรกิจและมีความรับผิดชอบตWอผลการปฏิบัติหนVาท่ี 
(Accountability) 
 กุลยา จันทะเดช (2561) ไดVศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ประจําปZ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคCในการศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการซึ ่งในเดือน
มีนาคมพ.ศ. 2560 คณะกรรมการหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยCรWวมมือกับองคCกรธุรกิจในตลาดทุน
ท่ีเก่ียวขVองในการออกหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียน ปZ พ.ศ.2560 
ทดแทนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปZ พ.ศ. 2555 หลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีฉบับใหมWจะเปYนแนวทางใหVคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในฐานะผูVนํา และ
ผูVรับผิดชอบสูงสุดขององคCกรในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือสรVางคุณคWาใหVกับกิจการอยWางย่ังยืน บริษัท
จดทะเบียนน้ันจึงตVองมีการเป�ดเผยขVอมูลการนําหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับใหมWมาปฏิบัติใน
รายงานประจําปZและแบบแสดงรายการขVอมูลประจําปZ (แบบ 56-1) ท่ีตVองจัดสWงในปZ พ.ศ. 2562 เปYน
ตVนใหมW บทความฉบับน้ีอธิบายแนวคิด วัตถุประสงคCและเน้ือหาของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับ
ใหมW นําเสนอประเด็นความแตกตWางสําคัญระหวWางหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหมW และ
หลักการมากํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปZ พ.ศ. 2555 และกลWาวถึงการ
เตรียมความพรVอมของบริษัทจดทะเบียนสําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหมW 
 ทิพยCธัญญา  หริณานนทC (2560) ไดVศึกษาอิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการท่ีมีตWอการจัดการ
กําไร และมูลคWาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรC: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศ
ไทยในกลุWม SET 100โดยมีวัตถุประสงคCเพื่อศึกษาระดับของการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับการ
จัดการกําไร มูลคWาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรC และศึกษาอิทธิพลของการกํากับดูแลกิจการที่มีตWอการ
จัดการกําไร และ มูลคWาเพิ ่มเชิงเศรษฐศาสตรC ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWง
ประเทศไทย กลุWม SET 100 เลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีขVอมูลท่ีใชVในการศึกษาครบถVวนจานวนท้ังสิ้น 87 
บริษัท ทําการเก็บขVอมูลระหวWางปZ พ.ศ. 2554-2558 ขVอมูลถูกนํามาวิเคราะหCโดยการใชVสมการ
ความถดถอยเชิงพหุ ในการทดสอบความสัมพันธCระดับความเช่ือม่ัน 95% วัดการจัดการกําไรผWาน
รายการคงคVางท่ีอยูW ภายใตVดุลยพินิจของผูVบริหาร(Discretionary accruals) ตามแบบจําลองการ
พัฒนาทฤษฎีJones (1991) ตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ไดVแกW ขนาดของคณะกรรมการบริษัท สัดสWวน
กรรมการอิสระ การแยก ระหวWางบุคคลท่ีดํารงตําแหนWงประธานกรรมการกับประธานเจVาหนVาท่ี
บริหาร สัดสWวนการถือหุVน ของผูV ถือหุVนรายใหญW  และสัดสWวนการถือหุVนของผูVบ ริหารและ
คณะกรรมการ ตัวแปรควบคุม ไดVแกW ขนาดของกิจการ การเติบโตของกิจการ และความเสี่ยงทาง
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การเงิน สWวนตัวแปรตาม คือ การจัดการกําไร และมูลคWาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรC (Economic Value 
Added) 

ผลจากการศึกษา พบวWา ตัวแปรท่ีใชVแทนการกํากับดูแลกิจการโดยบทบาท คณะกรรมการ 
และโครงสรVางผูV ถือหุVน พบวWา ตัวแปรท่ี มีผลกระทบตWอการจัดการกําไร ไดVแกW  ขนาด ของ
คณะกรรมการ สัดสWวนการถือหุVนของผูVถือหุVนรายใหญWของบริษัทมีอิทธิพลอยWางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน95% และยังพบวWาการเติบโตของบริษัทมีอิทธิพลอยWางมีนัยสําคัญทาง สถิติ และ
ผลจากการศึกษาอิทธิพลของการกับดูแลกิจการท่ีมีตWอมูลคWาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรC พบวWา สัดสWวน
คณะกรรมการอิสระ และ สัดสWวนการถือหุVนของผูVถือหุVนรายใหญWของบริษัท มีอิทธิพลตWอมูลคWาเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตรCอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไมWพบวWาตัวแปรควบคุมมี
อิทธิพลตWอการกํากับดูแลกิจการกับมูลคWาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรC 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปYนการศึกษาความสัมพันธCระหวWางปpจจัยการกํากับดูแลกิจการกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และการสื่อสารคณะผูVวิจัยจึงสรุปแนวคิดเพ่ือเปYนกรอบแนวทางในการวิจัยดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
H1: ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมคีวามสัมพันธCกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
H2: สัดสWวนจํานวนคณะกรรมการท่ีไมWเปYนผูVบริหารมคีวามสัมพนัธCกับผลการดําเนนิงานของบริษัท 
H3: สัดสWวนคณะกรรมการอิสระมคีวามสัมพันธCกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
H4: จํานวนคร้ังการประชมุของคณะกรรมการมีความสัมพนัธCกับผลการดําเนนิงานของบริษัท 
H5: ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการมคีวามสัมพนัธCกับผลการดําเนนิงานของบริษัท 
H6: การควบคุมตําแหนWงของผูVจัดการใหญWและประธานกรรมการในคนเดียวกันมีความสัมพนัธCกับผล

การดําเนนิงานของบริษัท 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คณะผูVวิจัยตVองการศึกษาความสัมพันธCระหวWางปpจจัยการกํากับดูแล

กิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยในกลุWม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเปYนการวิจัยประเภทหาความสัมพันธCของตัว
แปร(Interrelationship Research) วWามีความสัมพันธCกันหรือไมW โดยใชVขVอมูลจากขVอมูลทางการเงิน 
ขVอมูลจากแบบแสดงรายการขVอมูลประจําปZ(แบบ 56-1) ของบริษัท เปYนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขVอมูล 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงตัวแปรท่ีใชVในการวิจัย 
 

ตัวแปร ช่ือย�อ การวัดค�า 
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท BOD จํานวนคณะกรรมการท้ังหมดในปZ 

สัดสWวนจํานวนของคณะกรรมการท่ี
ไมWเปYนผูVบริหาร 

NOD จํานวนคณะกรรมการไมW เปYนผูVบริหาร / จํานวน
คณะกรรมการของบริษัทท้ังหมด 

สัดสWวนคณะกรรมการอิสระ IND จํานวนคณะกรรมการอิสระ / จํานวนคณะกรรมการ
ของบริษัทท้ังหมด 

จํานวนคร้ังการประชุม TIME จํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท
ภายใน 1ปZ 

ผลการประเมินการกํากับดูแล
กิจการ 

CG ถVาระดับการประเมินเม่ือมีคะแนนอยูWในระดับ “ดี” 
เทWากับ 1 
เม่ือมีคะแนนอยูWในระดับ “ดีมาก”เทWากับ 2 และเม่ือมี
คะแนนอยูWในระดับ “ดีเลิศ”เทWากับ 3 

การควบคุมตําแหนWง DUAL 1 เม่ือประธานกรรมการเปYนคนเดียวกับประธาน
ผูVบริหาร 
0 เม่ือประธานกรรมการไมWเปYนคนเดียวกับประธาน
ผูVบริหาร 

อัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยC 
(Return on Asset) 

ROA กําไรสุทธิหลังภาษี / สินทรัพยCรวม × 100 
 

อัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือ
หุVน(Return on Equity) 

ROE กําไรสุทธิหลังภาษี / รวมสWวนของผูVถือหุVน × 100 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูล 

ผูVวิจัยไดVทําการเก็บรวบรวมขVอมูลของบริษัทขนาดใหญWในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชVขVอมูลทางการเงิน ขVอมูลจากแบบแสดงรายการขVอมูลประจําปZ (แบบ 
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56-1) และ รายงานประจําปZของบริษัท รวมทั้งบทความและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวขVองจาก
แหลWงขVอมูลทุติยภูมิ โดยใชVขVอมูลในสWวนของการกํากับดูแลกิจการและตัวเลขทางบัญชีอื่น ๆ ของ
ปZ 2559-2561 ใชVเกณฑCในการตัดบริษัทท่ีมีขVอมูลไมWครบออก และบริษัทท่ีอยูWในแผนการฟ��นฟูธุรกิจออก
จากการวิเคราะหC และคณะผูVวิจัยจะนําขVอมูลท่ีไดVมาประมวลผลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่ง
ขVอมูลดังกลWาวน้ีไดVรวบรวมมาจาก SETSMART โดยมีบริษัททั้งหมด 20 บริษัท (ที ่มาhttps: // 
www.setsmart.com, สืบคVนเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562) มีดังน้ี 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรายช่ือ 20 บริษัท ท่ีไดVรวบรวมมาจาก SETSMART 
 

ลําดับท่ี ช่ือหลักทรัพย� ช่ือย�อ 
1 บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 
2 บริษัท แอ็ดวานซC อินฟอรCเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) AIT 
3 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC 
4 บริษัท ฟอรCท คอรCปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) FORTH 
5 บริษัท อินเตอรCลิ้งคC คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ILINK 
6 บริษัท อินเทอรCเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) INET 
7 บริษัท อินทัช โฮลด้ิงสC จํากัด (มหาชน) INTUCH 
8 บริษัท จัสมิน อินเตอรCเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) JAS 
9 บริษัท เจ มารCท จํากัด (มหาชน) JMART 
10 บริษัท เมโทรซิสเต็มสCคอรCปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) MSC 
11 บริษัท พรีเมียรC เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) PT 
12 บริษัท สามารถคอรCปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SAMART 
13 บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) SAMTEL 
14 บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) SDC 
15 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SIS 
16 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) SVOA 
17 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SYNEX 
18 บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM 
29 บริษัท ทรู คอรCปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) TRUE 
20 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรCปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) TWZ 

 
การวิเคราะห�ข*อมูล 
 ในการศ ึกษางานวิจ ัยค รั ้งนี ้ คณะผู Vว ิจ ัยได Vใช Vโปรแกรมสําเร ็จร ูปทางสถ ิต ิในการ
ประมวลผล โดยนําเทคนิคทางสถิติมาใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ซึ่งขVอมูลท่ีใชVเปYนขVอมูลทุติยภูมิ ซึ่ง
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ประกอบไปดVวย ขVอมูลการกํากับดูแลกิจการ ขVอมูลคณะกรรมการ ขVอมูลการประชุม รวมถึง
ขVอมูลผลการดําเนินงานจากรายงานประจําปZ เพื่อนํามาทําการทดสอบหาความสัมพันธCระหวWาง
ปpจจัยการกํากับดูแล 
กิจการและผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไดVมีการนําขVอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหC  

โดยทําการวิเคราะหCเชิงพรรณนา ท่ีใชVสรุปลักษณะและขVอมูล เบ้ืองตVนของตัวแปร ไดVแกW คWารVอย
ละของขVอมูล (Percentage)คWาเฉลี่ยของขVอมูล (Mean) คWามัธยฐานของขVอมูล (Median) คWาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของขVอมูล (Standard Deviation)คWาตํ่าสุดของขVอมูล (Minimum) และคWาสูงสุดของขVอมูล 
(Maximum) เพ่ือใหVเห็นภาพรวมท่ัวไปของขVอมูล  โดยท่ีมีลักษณะการแจกแจงคWาสถิติเบ้ืองตVนในการ
อธิบายปpจจัยกับอัตราสWวนท่ีวัดความสามารถในการทํากําไร (Descriptive Analysis)  

การวิเคราะหCเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใชVเทคนิควิธีการวิเคราะหCสหสัมพันธC
เชิงซVอน (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธCของการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) กับ
ผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย (The Stock Exchange 
of Thailand: SET) ในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทดสอบวWาตัว
แปรอิสระขVางตVนตัวแปรใดบVางมีความสัมพันธCกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

 
สถิติที่ใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูล 

ในการวิเคราะหC เพื ่อหาความสัมพันธCของปpจจัยการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) กับผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
(The Stock Exchange of Thailand: SET) ในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใชVในการวิเคราะหC ดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปYนสถิติท่ีใชVในการสรุปลักษณะเบ้ืองตVนของ
ขVอมูล แตWละตัวแปร ไดVแกW คWารVอยละของขVอมูล (Percentage) คWาเฉลี่ยของขVอมูล(Mean) คWามัธยฐาน
ของขVอมูล (Median) คWาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขVอมูล (Standard Deviation)คWาตํ่าสุดของขVอมูล 
(Minimum) และคWาสูงสุดของขVอมูล (Maximum) เพื ่อใหVเห ็นภาพรวมทั ่วไปของขVอมูล และ
ลักษณะการแจกแจงคWาทางสถิติ เบ้ืองตVน 

2. สถิ ติอนุมาน เปYนการวิเคราะหCสหสัมพันธC เชิงซVอน (Correlation) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธCของปpจจัยการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) กับผลดําเนินงานตาม
สมมติฐานโดยจะใชVวัดจากอัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวม (ROA: Return of Asset) และ
อัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVน (ROE: Return of Equity) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหCคWารVอยละ (Percentage) คWาเฉลี่ย (Mean) คWามัธยฐาน (Median) คWาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คWาตํ่าสุด (Minimum) และคWาสูงสุด (Maximum) ของขVอมูล เพ่ือใหV
เห็นภาพรวมท่ัวไป 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคWาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรดVานการกํากับดูแลกิจการ 
 

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BOD 7.00 16.00 10.40 2.44395 
NOD 0.00 0.58 0.26 0.16725 
IND 0.19 0.57 0.37 0.07638 
TIME 2.00 8.00 4.38 1.56326 

Valid  (listwise)N  60   

 
วิเคราะห�สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

วิเคราะหCคWาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธCเพียรCสัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อ
หาความสัมพันธCระหวWางการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทที่วัดจากอัตรา
ผลตอบแทนตWอสินทรัพยC (Return on Asset หรือROA) และอัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือ
หุVน (Return on Equity หรือROE) ท่ีอยูWในระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ไดVดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหCคWาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCของเพียรCสัน 
 

Correlation 
  ROE BOD NOD IND TIME CG DUAL 

ROA Pearson Correlation 0.838** -0.044 0.007 0.352** 0.189 -0.182 -0.219 
 Sig.(2-tailed) 0 0.739 0.957 0.006 0.149 0.164 0.093 
ROE Pearson Correlation   0.082 -0.074 0.221 0.235 -0.144 -0.159 

  Sig. (2-tailed)   0.532 0.572 0.09 0.071 0.2734 0.224 
BOD Pearson Correlation     -0.087 -0.678 0.154 0.063 0.371** 
  Sig. (2-tailed)     0.506 0 0.239 0.6323 0.003 

NOD Pearson Correlation       -0.077 -0.144 -0.145 0.098 

  Sig. (2-tailed)       0.561 0.272 0.2699 0.454 
IND Pearson Correlation         -0.04 0.1402 -0.251 
  Sig. (2-tailed)         0.761 0.2853 0.053 
TIME Pearson Correlation           -0.073 0.032 
  Sig. (2-tailed)           0.5808 0.807 
CG Pearson Correlation             0 
  Sig. (2-tailed)             1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
จากตารางแสดงใหVเห็น ความสัมพันธCของตัวแปรตVน ไดVแกW ขนาดของคณะกรรมการบริษัท

(BOD) สัดสWวนจํานวนของคณะกรรมการท่ีไมWเปYนผูVบริหาร (NOD) สัดสWวนของคณะกรรมการอิสระ (IND) 
จํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ (TIME) ผลการประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
(CG) การควบคุมตําแหนWงของผูVจัดการใหญWและประธานกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL)และมีตัว
แปรตามไดVแกW ผลของการดําเนินงานในมุมมองบัญชีอัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวม (ROA) 
และอัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVนรวม (ROE) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1: ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธCกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2: สัดสWวนจํานวนของคณะกรรมการท่ีไมWเปYนผูVบริหารมีความสัมพันธC
กับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3: สัดสWวนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธCกับผลการดําเนินงาน
ในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 4: จํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการมีความสัมพันธCกับผล
การดําเนินงานในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 5:ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธCกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 6: การควบคุมตําแหนWงของผูVจัดการใหญWและประธานกรรมการใน
คนเดียวกันมีความสัมพันธCกับผลการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ปฏิเสธ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธCระหวWางปpจจัยการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 20 บริษัท โดยใชVขVอมูล
ต้ังแตWปZ พ.ศ. 2559-2561 สามารถนํามาอภิปรายผลไดVดังน้ี 
 ปpจจัยการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพบวWา จากสมมติฐานท่ี 3 จากการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางสัดสWวน
ของคณะกรรมการอิสระ (IND) กับผลการดําเนินงาน มีคWา Sig. (2-tailed) ของ ROA เทWากับ 0.006 ซึ่ง
นVอยกวWาหรือเทียบเทWาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความวWา สัดสWวนของคณะกรรมการ
อิสระ (IND) มีความสัมพันธCไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของอัตราผลตอบแทน
สินทรัพยCของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เม่ือสัดสWวนจํานวน
ของคณะกรรมการอิสระ (IND) เปYนไปตามเกณฑCหลักการกํากับดูแลกิจการ ท่ีกําหนดไวVวWา
คณะกรรมการควรประกอบดVวยกรรมการอิสระอยWางนVอย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด ก็จะ
สWงผลกับอัตราผลการดําเนินงานน้ันจะสูงไปดVวย และจากสมมติฐานท่ี 1 สมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี 
4 สมมติฐานท่ี 5 สมมติฐานท่ี 6 การวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWาง ขนาดของคณะกรรมการบริษัท
(BOD) สัดสWวนจํานวนของคณะกรรมการท่ีไมWเปYนผูVบริหาร (NOD) จํานวนคร้ังการประชุมของ
คณะกรรมการ (TIME) ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัท (CG) การควบคุมตําแหนWงของ
ผูVจัดการใหญWและประธานกรรมการในคนเดียวกัน (DUAL) มีคWา Sig. (2-tailed) ท่ีมากกวWาระดับ
นัยสําคัญ ท่ี 0.01 กับ 0.05  หมายความวWา ตัวแปร ท้ัง 5ตัวแปรไมWมีความสัมพันธCกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะสาเหตุเกิด
จากแตWละบริษัทมีนโยบายการบริหารงานมีแนวทางท่ีไมWเหมือนกัน สWงผลใหVมีการกําหนดขนาดของ
กรรมการท่ีไมWเทWากัน ซึ ่งการเล ือกขนาดของกรรมการที ่เหมาะสมชWวยให Vการทํางานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มความมั่นใจใหVกับผูVถือหุVน และนักลงทุน ดังน้ัน 
ขVอมูลการศึกษาท่ีไดVสามารถนําไปใชV เพ่ือเปYนประโยชนCของผูVบริหารของกิจการในธุรกิจอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักลงทุนสามารถควบคุมการกํากับดูแลกิจการท่ีสามารถ
คาดการณCผลการดําเนินงาน และนํามาใชVเพ่ือการวิเคราะหCพิจารณทางเลือกหลักทรัพยCท่ีมีความม่ันคงไดV 
ซึ่งสอดคลVองกับวิจัยนางสาวณธภร  กัญนราพงษC (2559) ไดVศึกษาปpจจัยการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทท่ีสWงผลตWอผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษา กลุWมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยงานวิจัยน้ีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความสัมพันธCการกํากับดูแลกิจการกับผล
การดําเนินงาน และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีสWงผลตWอผลของการ
ดําเนินงานของบริษัท กลุWมประชากรท่ีใชVในการศึกษา คือ ขVอมูลทุติยภูมิ ของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยC เฉพาะกลุWมอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 20 
บริษัท โดยใชVขVอมูลปZ 2557 ท่ีอยูWในการคํานวณดัชนี SETSMART : SET Marketing Analysis and 
Reporting Tool โดยทําการศึกษาจากขVอมูลงบการเงิน แบบแสดงรายการขVอมูลประจําปZ (แบบ 56-
1) และรายงานประจําปZของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยเฉพาะกลุWม
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อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ปZ พ.ศ. 2557 สถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCคือ การวิเคราะหCสมการถดถอยแบบ
พหุ คูณ ดV วย วิ ธี ข้ั นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสห สั ม พั น ธC เชิ งซV อ น 
(Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธCของการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) กับ
ผลดําเนินงานของกิจการซึ่งประกอบไปดVวย อัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยC (ROA) อัตราผลตอบแทน
ตWอสWวนของเจVาของ (ROE) และอัตราสWวนราคาตลาดตWอราคาบัญชี (MB)ผลการวิจัยพบวWาในภาพรวม
ของบริษัทในกลุWมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินจดทะเบียนอยูWในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ปpจจัยการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทน้ันมีความสัมพันธCกับผลการดําเนินงานของบริษัท เม่ือทําการทดสอบวWา
ปpจจัยใดบVางท่ีสWงผลตWอผลการดําเนินงานของบริษัทพบวWา สัดสWวนของจํานวนผูVถือหุVนสWงผลตWออัตรา
ผลตอบแทนตWอสินทรัพยCและอัตราสWวนราคาตลาดตWอราคาบัญชี 
 
ข*อเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาคร้ังตWอไป อาจจะขยายระยะเวลาการศึกษาเพ่ือใหVมีความครอบคลุมย่ิงข้ึน 
หรืออาจจะเพ่ิมตัวแปรการกํากับดูแลกิจการอ่ืน ๆ ที่อาจสWงผลตWอผลการดําเนินงานของบริษัท เชWน 
สัดสWวนผูVถือหุVนรายใหญW 10 อันดับแรก เพ่ือวัดการกระจุกตัวของโครงสรVางการถือหุVน หรือระดับ
การเป�ดเผยขVอมูลท่ีเก่ียวกับการกากับดูแลกิจการ เน่ืองจากเปYนแหลWงขVอมูลท่ีผูVถือหุVนใชVประกอบการ
ตัดสินใจและแสดงใหVเห็นวWาบริษัทใหVความสําคัญกับการเป�ดเผยขVอมูล นอกจากน้ีการฝvกอบรม
คณะกรรมการเปYนอีกตัวแปรกํากับดูแลนอกเหนือจากจานวนคร้ังในการประชุมตWอปZ ท่ีสามารถวัด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไดVดVวยเชWนกัน 

2. ในการศึกษาคร้ังตWอไป ดVานตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอาจเพ่ิมเติมเพ่ือ
ความครอบคลุมในการวัดผล เชWน มูลคWาเชิงเศรษฐศาสตรC (Economics Value Added) ซึ่งเปYน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในมุมมองเศรษฐศาสตรC เนื่องจาก EVA ชี้ใหVเห็นตVนทุนที่แทVจริง เพราะ
มีการหักตVนทุนสWวนของเจVาของ ตVนทุนคWาเสียโอกาส คWาใชVจWายเก่ียวกับเงินทุนออกไปดVวย ตามสูตร 
EVA = NOPAT – (WACC x INVESTED CAPITAL) จะเห็นไดVวWา EVA เปYนตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมการ
วัดผลการดําเนินงานมากกวWาโดยไมWไดVมองแคWผลการดําเนินงานท่ีเปYนตัวเลขกําไรสุทธิเพียงอยWางเดียว 
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บทคัดย�อ 

การวิเคราะหCอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลุงทุนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามัน
ปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยใชVแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพยC
ของ CVPM  

มีวัตถุประสงคC เพ่ือหาความสัมพันธCระหวWางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ของบริษัท โดยศึกษาท้ังหมด 3 บริษัท ไดVแกW (1) บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลCม จํากัด 
(มหาชน), (2) บริษัท ยูนิวานิชนํ้ามันปาลCม จํากัด (มหาชน) และ(3) บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามัน
ปาลCมจํากัด (มหาชน) โดยใชVขVอมูลของการศึกษาในชWวงระหวWางต้ังแตWวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม  2562 โดยเปYนการเก็บขVอมูลราคาป�ดรายวัน 
 ผลการวิจัยพบวWา การวิเคราะหCอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนจึงเปYนไปตาม
สมมติฐาน H1 เพราะวWาอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธCกับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทกลุWม
ประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยใหVอัตราผลตอบแทนบริษัท
มากกวWาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ในชWวงเดียวกันจึงตVองปฏิเสธ H0

เพราะวWาเปYนอัตราผลตอบแทนไมWมีความสัมพันธCกับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทกลุWมประเภท
นํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย และการวิเคราะหCคWาเบตVาของบริษัทท่ีมี

คWา  > 1 ท้ังหมด 2 บริษัท คือ CIP, UVANและบริษัทท่ีมีคWาเบตVา  < 1 ท้ังหมด 1 บริษัท
คือ UPOIC ซึ่งมีคWาความสัมพันธCกันระหวWางอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
คําสําคัญ: อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCม 
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Abstract 
Analysis of the rate of return and risk from the company's capital investment 

Palm oil group registered in the Stock Exchange of Thailand By using the securities 
pricing model of CVPMHave a purpose To find the relationship between the rate of 
return and the investment risk of the company By studying all 3 companies which 
are (1) United Palm Oil Industry Public Company Limited, (2) Univanich Palm Oil 
Public Company Limited and (3) Chumphon Palm Oil Industry Public Company 
Limited by using. 

The results of the research showed that The analysis of the rate of return and 
investment risk is therefore in accordance withThe H1 hypothesis, because the rate 
of return is related to the company's investment risk.Palm oil group registered in the 
Stock Exchange of Thailand By providing the rate of return.The company is more 
than the rate of return of the Stock Exchange of Thailand. In the same period, must 
reject H0. Because the rate of return has no relation to the investment risk of the 
group companies.Palm oil listed on the Stock Exchange of Thailand And beta analysis 
of the company. With values of 1> 1 for all 2 companies, namely CIP, UVAN and all 

companies with beta value β<1 for all 1 companies. Is UPOIC, which has the 
relationship between the rate of return and the risk of the company's investmentIn 
the same direction 

 
Keywords: Rate of returnRisks and types of palm oil 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมปาลCมนํ้ามันน้ันมีความสําคัญตWอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันมีความ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากมาย มีศักยภาพในการแขWงขันท่ีสูงกวWานํ้ามันพืชชนิดอ่ืนๆ การ
เปลี่ยนแปลงน้ันท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมปาลCมนํ้ามันยWอมสWงผลกระทบตWอระบบเศรษฐกิจโดยรวมการ
ผลิตนํ้ามันปาลCมของไทยในชWวงท่ีผWานมาถึงแมVจะไมWสามารถแขWงขันกับตWางประเทศแตWก็มีศักยภาพทาง
ในดVานของการผลิตเพ่ือใชVประโยชนCอยูWภายในประเทศไดVอยWางเพียงพอ และในปpจจุบันน้ีอุตสาหกรรม
ของแตWละปาลCมนํ้ามันน้ันมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน แตWยังมีประเด็นตWาง ๆ ท่ียังเปYนปpญหาอยูWมากมาย
ของท้ังในระดับเกษตรกรผูVผลิตปาลCมนํ้ามันโรงสกัดของนํ้ามันปาลCมดิบและโรงกลั่นของนํ้ามันปาลCม
บริสุทธ์ิ รวมท้ังอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองท่ีใชVผลผลิตนํ้ามันปาลCมในระบบอุตสาหกรรมการผลิต จากเดิม
ท่ีไดVคาดการณCกันวWานํ้ามันปาลCมจะมีการถูกใชVเพ่ิมมากข้ึนจึงไมWเปYนตามคาดท่ีซ้ํารVายยังมีผลพวงจาก
ปริมาณของผลผลิตเดิมท่ีมากกวWาปกติเม่ือปZท่ีแลVวจากปรากฏการณCลานีญา ทําใหVอุณหภูมิของพ้ืนผิว
บนทะเลมีปริมาณนํ้าตํ่าลงซึ่งจะทําใหVมีฝนตกหนัก ทําใหVผลผลิตท่ีไดVจากปาลCมนํ้ามันมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
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ท้ังหมดน้ีจึงทําใหVเกิดปpญหาของนํ้ามันปาลCมลVนตลาดและราคาตกตํ่าแนWนอนวWาผูVท่ีไดVรับผลกระทบก็
คือ ประเทศท่ีปลูกปาลCมนํ้ามัน และบริเวณท่ีมีการปลูกปาลCมนํ้ามันมากท่ีสุดปาลCมนํ้ามันเปYนพืชท่ี
เติบโตไดVดีในอากาศท่ีมีลักษณะรVอนช้ืน และมีฝนตกชุกอยWางสมํ่าเสมอ(สุกัลยา กาเซ็ม,2550) 
 ดังน้ันคณะผูVวิจัยจึงสนใจจะศึกษาบริษัท กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCม จึงเปYนตัวเลือกหน่ึงท่ีนัก
ลงทุนท่ีมีความนWาสนใจมากในการท่ีจะเขVามาทําการลงทุนรWวมกัน อยWางไรก็ตามน้ันการลงทุนจึงเปYน
สิ่งท่ีสําคัญในตลาดของหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย เปYนการลงทุนท่ีจะตVองมีการทําใหVมีความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนหากธุรกิจท่ีตVองการเลือกท่ีจะทําการลงทุนตVองเผชิญกับสภาวะท่ีไมWเอ้ืออํานวย หรือผลท่ี
ประกอบการน้ันตกตํ่าลงยWอมท่ีจะสWงผลใหVผลตอบแทนท่ีไดVรับน้ันไมWเปYนไปตามท่ีไดVคาดหวังไวV และ
นอกจากน้ียังมีมูลคWาของบริษัทก็สามารถท่ีจะทําการปรับตัวข้ึนลงไดVตามท่ีปpจจัยท่ีมีสWวนท่ีเก่ียวขVองกับ
การข้ึนลงของมูลคWาของแตWละบริษัทและผลตอบแทนท่ีจะไดVรับ รวมไปถึงอีกอยWางหน่ึงท้ังคWาของความ
เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCม อาจจะมีความแตกตWางกันทางดVานอ่ืน 
ๆ การศึกษาคร้ังน้ีเปYนสWวนท่ีสําคัญเพ่ือชWวยใหVในการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนหรือผูVท่ีสนใจ
เก่ียวกับบริษัท กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมโดยท่ีผูVวิจัยจะศึกษาโดยนําขVอมูลของราคาป�ดรายวันในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยของแตWละบริษัท ระหวWางต้ังแตWวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2562 จนถึง
วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562จํานวน 3 บริษัท ท่ีจดทะเบียนเพ่ือท่ีจะนํามาใชVในการคิดหรือ
คํานวณหาคWาของอัตราผลตอบแทนจากน้ันจึงนํามาคํานวณหาความสัมพันธCระหวWางอัตรา
ผลตอบแทนของบริษัท และผลตอบแทนของตลาดตามทฤษฎีแบบจําลองของ CAPM โดยทําการหา
ความเสี่ยงจากการลงทุน เพ่ือท่ีจะไดVทําการใหVนักลงทุนหรือผูVท่ีมีความสนใจท่ีจะเลือกท่ีจะเขVามาทํา
การลงทุนของแตWละบริษัทน้ัน ๆ กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมน้ันเพ่ือท่ีจะไดVรับทราบถึงความเสี่ยงจาก
การลงทุนและอัตราผลตอบแทนของแตWละบริษัทท่ีคาดวWาจะไดVรับเพ่ือใชVเปYนแนวทางในการเลือก
ลงทุนหรือในการตัดสินใจลงทุน เปYนขVอมูลเพ่ิมเติมใหVกับนักลงทุนตWอไป(นาฎธิยาเหลWาพงศCหาญ 
2548) 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามัน
ปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธCระหวWางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 พรชัย  จิรวินิจนันทC (2558) ไดVศึกษาการวิเคราะหCอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพยC กรณีท่ีกลุWมธุรกิจเกษตรทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยไดVมีการ
ทําการศึกษาการประมาณคWาความเสี่ยงของหลักทรัพยC 10 หลักทรัพยCท่ีมียอดการซื้อขายสูงสุดและมี
การเปลี่ยนแปลงการซื้อขายมากท่ีสุด ต้ังแตWเดือนมกราคม 2551 ถึงมิถุนายน 2554 รวม 737 วันโดย
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ใชVขVอมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยCซึ่งเปYนดัชนีราคาป�ดประจําวันของ (SET Index) มาเปYนตัวแทน
ของอัตราผลตอบแทนของตลาดและใชVราคาป�ดของหลักทรัพยC เพ่ือนํามาคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยCแตWละหลักทรัพยCและใชVอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปZเปYน
ตัวแทนของสินทรัพยCโดยใชVทฤษฎี CAPM ในการศึกษาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยCกลุWมธุรกิจ
เกษตรใหVผลตอบแทนเฉลี่ยมากกวWาผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยC สําหรับคWาสัมประสิทธ์ิ
เบตVาพบวWาหลักทรัพยCกลุWมธุรกิจเกษตรมีคWาสัมประสิทธ์ิเบตVาสูงกวWาตลาด  แสดงวWาอัตราผลตอบแทน
ตVองการของหลักทรัพยCสูงกวWาอัตราผลตอบแทนของตลาดความเสี่ยงของหลักทรัพยCเผชิญเปYนความ
เสี่ยงท่ีไมWเปYนระบบมากกวWาความเสี่ยงท่ีเปYนระบบ แสดงวWาความเสี่ยงของหลักทรัพยCข้ึนอยูWกับปpจจัย
ภายนอกธุรกิจ 
 สวWางจิต  พุWมมณีกร (2558) ไดV ทําศึกษาเร่ือง การวิเคราะหCหาความเสี่ยงและอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ต้ังแตWปZ พ.ศ.2552 – 2557 โดย
จะตVองมีวัตถุประสงคCเพ่ือทําวิเคราะหCหาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจาการลงทุนท่ีอยูWในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยใชVวิธีการวิเคราะหCสมการแบบจําลอง CAPM ผลจากการศึกษาน้ันจะ
พบวWาหุVนท่ีมีความเสี่ยงท่ีเปYนระบบน้ันสูงมากจะทําใหVมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้ันเกิด
สูงกวWาอัตราผลตอบแทนของตลาดดังน้ันอาจสรุปไดVวWา ความเสี่ยงท่ีถือเปYนระบบของหุVนจะมีผลตWอ
อัตราของผลตอบแทนโดยตรงการลงทุนจึงตVองคํานึงถึงความเสี่ยง และภาวการณCของตลาด
หลักทรัพยCควบคูWกันไดV 
 ศศินี  ตันรัตนา (2558) ท่ีไดVทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหCของอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของหลักทรัพยCกลุWมธุรกิจเกษตร ซึ่งใชVขVอมูลของหลักทรัพยC ในกลุWมของอุตสาหกรรมทาง
การเกษตรท้ังหมด 8 หลักทรัพยCในการศึกษาคร้ังน้ีใชVทฤษฏี CAPM ในการวิเคราะหCไดVจะใชVในราคา
ป�ดเฉลี่ยรายวันของหลักทรัพยCต้ังแตWวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
รวมจํานวน 181 วันโดยใชVขVอมูลดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ในการเพ่ือคํานวณ
เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนของตลาดและใชVอัตราของดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของ
ท่ี 5 ธนาคาร เปYนอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง การศึกษาน้ันจะไดVพบวWาคWาความเสี่ยงของ
หลักทรัพยCทุกหลักทรัพยCมีคWาเปYนบวกซึ่งหมายความวWา ซึ่งความสัมพันธCของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยCกับอัตราผลตอบแทนของตลาดน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยC GFPT น้ันมีความสัมพันธCกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมากท่ีสุด และ
หลักทรัพยC ASIAN เปYนหลักทรัพยCของท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีมีคWาของความสัมพันธCกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดนVอยท่ีสุด  
 ชัยรัตนC  อุดมกิจวณิชยC (2557) ไดVทําการศึกษา การวิเคราะหCอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของการลงทุนในดัชนี SET 50 เปรียบเทียบกับของดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยCแหWง
ประเทศไทยโดยท่ีจะทําการศึกษาต้ังแตW พ.ศ. 2553 – 2555 แบWงการศึกษาน้ีออกตามกลุWม
อุตสาหกรรมการเกษตรจํานวนท้ังสิ้น 31 หลักทรัพยCอุตสาหกรรมตามท่ีตลาดหลักทรัพยCจากการ
กําหนดวัตถุประสงคCในการศึกษา  
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คร้ังน้ีเพ่ือท่ีจะวิเคราะหCถึงความสัมพันธCระหวWางอัตราผลตอบแทนกลุWมอุตสาหกรรมในแตWละ
อุตสาหกรรมกับอัตราผลตอบแทนของ SET 50 Index ใชVการวิเคราะหCโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเศรษฐ
มิติ ผลการศึกษาพบวWาคWาดัชนีของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธCกับคWา SET 50 ซึ่งไดVแกW กลุWมธุรกิจ
การเกษตร กลุWมธนาคารกลุWมของวัสดุกWอสรVางและเคร่ืองตกแตWง กลุWมเคมีภัณฑC กลุWมพาณิชยC กลุWม
สื่อสาร กลุWมของเคร่ืองใชVไฟฟ�าและคอมพิวเตอรCกลุWมช้ินสWวนอิเลคทรอนิคสC กลุWมของพลังงาน กลุWม
บันเทิงและสันทนาการ กลุWมเงินทุนและหลักทรัพยC กลุWมโรงแรมและบริการทWองเท่ียว กลุWมของใชVใน
ครัวเรือน กลุWมเหมืองแรW กลุWมบรรจุภัณฑCกลุWมการพิมพCและสิ่งพิมพC  กลุWมเย่ือกระดาษและ
กระดาษ กลุWมสิ่งทอเคร่ืองนุWงหWมและรองเทVา กลุWมขนสWงกลุWมยานพาหนะและอุปกรณC และกลุWมใหV
ผลตอบแทนเฉลี่ยตWอเดือนน้ันสูงสุดน่ันคือ กลุWมของเวชภัณฑCและกลุWมท่ีใหVผลตอบแทนเฉลี่ยตWอเดือน
ตํ่าสุด คือ กลุWมขนสWง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปYนการศึกษาวิเคราะหCอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของ
บริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย คณะผูVวิจัยจึงสรุป
แนวคิดเพ่ือเปYนกรอบแนวทางในการวิจัยไดVดังแผนภาพดังน้ี 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ในการวิเคราะหCผูVวิจัยจะใชVสมการ ในการวิเคราะหCขVอมูลวิจัยเร่ืองน้ี มีดังน้ี 

1. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของบริษัท i 
 

 
 
 

 โดยท่ี 
 Ptหมายถึงราคาป�ดของบริษัท i ณ วันทําการ t  
 Pt-1หมายถึงราคาป�ดของบริษัท i ณ วันทําการกWอนหนVา t 

  1.  อัตราผลตอบแทน 
     1.1 อัตราผลตอบแทนของบริษัท  
(ราคาป�ดแตWละวันทําการ)  
     1.2 อัตราผลตอบแทนของตลาด
(ดัชนี  SET Index) 

 

ความเสี่ยงของการลงทุนของบริษัท 
กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCม 
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2. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
 
 

 
 โดยท่ี 
 SET IndextหมายถึงดัชนีตลาดหลักทรัพยC ณ วันทําการ t  
 SET Indext-1  หมายถึงดัชนีตลาดหลักทรัพยC ณ วันทําการกWอนหนVา 

3. คํานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยC โดยใชV

คWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: σ) 
 
 
 
  
  
 โดยท่ี 
 RiหมายถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยC i  

 i
R หมายถึงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยC i  

 n    หมายถึง จํานวนวันทําการ 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยC เปYนความเสี่ยงท่ีไมWแนWนอนของผลตอบแทนท่ีจะไดVรับ
น้ันจากการลงทุน ซึ่งเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดการณCวWาจะไดVรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนแบWงไดV 2 ประเภท คือ (Markowitz, 1964) 
 ประเภทท่ี 1 ความเสี่ยงท่ีเปYนระบบ (Systematic Risk) เปYนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปpจจัย
ภายนอกบริษัทท่ีสWงผลกระทบตWอหุVนของบริษัท เชWน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินการคลัง
ของประเทศการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปYนตVน จัดเปYนความเสี่ยงท่ีไมWสามารถกําจัดออกไปไดV  
 ประเภทท่ี 2 ความเสี่ยงท่ีไมWเปYนระบบ (Unsystematic Risk) เปYนความเสี่ยงโดยเฉพาะตัว
น้ันของหลักทรัพยCท่ีไมWมีความสัมพันธCกับธุรกิจอ่ืน เชWน การบริหารงาน การผลิต การตลาด จัดเปYน
ความเสี่ยงท่ีผูVลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงไดV เพราะเปYนความเสี่ยงท่ีแตกตWางกันของแตWละธุรกิจ 

4. คํานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชVคWา

สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: σ) 
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 โดยท่ี  
 RmหมายถึงอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยC  
 

m
R หมายถึงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยC  

 n    หมายถึงจํานวนวันทําการ 
5. คํานวณหาคWาความแปรปรวนรWวม (Covariance: COV) 

  
 
  
 
 COVi,m  หมายถึง คWาความแปรปรวนรWวมระหวWางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยC i และ
อัตราผลตอบแทนของตลาด 

6. คํานวณหาคWาเบตVาของหลักทรัพยC (Beta Factor: β ) 
 
  
 
  

 คํานวณหาคWาเบตVาของบริษัท (Beta Factor: β ) ซึ่งจะเปYนคWาดัชนีวัดของความเสี่ยงของ
กิจการเปYนตัวแปรท่ีใชVสําหรับการวัดหาความเสี่ยงของหลักทรัพยCของในกิจการเทียบกับของ
หลักทรัพยCน้ันท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยC 
 
สถิติที่ใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูล 

 การวิเคราะห�ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท ค�าเบต*า ( )  
 เปYนคWาทางสถิตท่ีใชVวัดคWาของความเสี่ยงท่ีเปYนระบบของบริษัทโดยเปYนการท่ีจะวัดความ
อWอนไหวของอัตราผลตอบแทนของบริษัทตWอความเสี่ยงของตลาดเพ่ือท่ีจะดูวWาความสัมพันธCวWาอัตรา
ผลตอบแทนของบริษัทท่ีจะไดVรับจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในแตWละระดับของผลตอบแทนของตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยWางไรหรือกลWาวอีกนัยหน่ึงวWาคWาเบตVาเปYนคWาท่ีบอกถึงระดับความเสี่ยงท่ีเปYนระบบ
ของบริษัท  

1. เคร่ืองหมายของคWาเบตVา 
1.1 คWาเบตVาเปYนเคร่ืองหมายบวก แสดงวWาบริษัทเปลี่ยนแปลงไปทิศทางเดียวกับตลาด

เชWน ถVาอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนของบริษัทก็จะเพ่ิมข้ึนตามดVวยคWา
เบตVาจะเปYนเคร่ืองหมายแบบติดลบ แสดงวWาหลักทรัพยCน้ันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขVามกับ
ตลาดเชWนถVาอัตราผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนของบริษัทก็จะลดลง 

2. คWาของเบตVา โดยสมมติคWาของเบตVา ณ ระดับท่ีตWางกัน ดังตWอไปน้ี 

2.1 คWา = 0.5 หมายความวWา บริษัทน้ันจะมีความเสี่ยงเพียงคร่ึงของตลาดเทWาน้ันหรือ
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กลWาวไดVอีกนัยหน่ึงวWา ถVาอัตราผลตอบแทนของตลาดจะมีการเปลี่ยนไปถึง รVอยละ 10 ของบริษัทน้ัน
จะมีอัตราผลตอบแทนไปในทางเดียวลัน แตWเปลี่ยนแปลงแคWรVอยละ 5 

2.2 คWา  = 1 หมายความวWา บริษัทน้ันมีความเลี่ยงเทWากับตลาด 

2.3 คWา  = 2 หมายความวWา บริษัทน้ันมีความเลี่ยงมากกวWาตลาด 2 เทWา 

2.4 คWา =3 หมายความวWา บริษัทน้ันมีความเลี่ยงมากกวWาตลาด 3  เทWา 

ดังน้ันจึงสรุปไดVวWา หากคWาเบตVา นVอยกวWา 1 แสดงวWาบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกับตลาด แตWเปลี่ยนแปลงในสัดสWวนท่ีนVอยกวWา หรือเม่ือมีหลาย ๆ ปpจจัยท่ีสWงผลกระทบใหVราคา
ของหุVนในตลาดหลักทรัพยCน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไมWวWาจะลดลงหรือสูงมากข้ึนแลVวบริษัทท่ีมีคWาเบตVา
น้ันนVอยกวWา 1 น้ีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในลักษณะท่ีมีคWาน้ันนVอยกวWาคWาของตลาดซึ่งบริษัท
ดังกลWาวมีความเสี่ยงนVอยกวWาตลาด โดยจัดวWาเปYนบริษัทประเภท Defensive stock 

คWาเบตVา = 1 แสดงวWาบริษัทน้ันเปลี่ยนแปลงไปในของสัดสWวนท่ีมีคWาเทWากับตลาดหรือมี
ความเสี่ยงเทWากับตลาด กลWาวคือเม่ือมีปpจจัยท่ีทําสWงผลกระทบจะใหVราคาหุVนน้ันในตลาดหลักทรัพยCมี
การเปลี่ยนแปลงลดตํ่าลงหรือสูงข้ึนแลVวบริษัทท่ีมีคWาเบตVาเทWากับ 1 จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาในลักษณะท่ีเทWากับตลาด 

คWาเบตVา > 1 แสดงวWาบริษัทน้ันเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับตลาดน้ันก็จะมีสัดสWวน
การเปลี่ยนแปลงท่ีมากกวWา กลWาวคือ บริษัทน้ันมีความเสี่ยงมากกวWาตลาด โดยหากมีปpจจัยท่ีสWงผล
กระทบใหVท่ีราคาหุVนในตลาดหลักทรัพยCมีการเปลี่ยนแปลงไปลดต่ําลงหรือสูงข้ึน แลVวบริษัทท่ีมีคWา
เบตVามากกวWา 1น้ีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในลักษณะท่ีมากกวWาตลาด 

3. การวิเคราะหCคWาแอลฟ�า ( ) โดยใชVตามแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพยCของ CAPMท่ี
ไดVเพ่ือหาความสัมพันธCระหวWางอัตราผลตอบแทนของบริษัท และอัตราผลตอบแทนของตลาด โดย

คWา ท่ีไดVหากมีคWาเทWากับ 0 น้ันจะหมายความวWา อัตราผลตอบแทนของบริษัทและอัตราผลตอบแทน

ของตลาดไมWแตกตWางโดยการวิเคราะหCคWาแอลฟ�า ( ) โดยท่ีไดVกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีมีผลการ
ดําเนินการท่ีดีกวWา(Outperform Market) หรือตํ่ากวWา (Underperform Market) เม่ือเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนตลาดดังน้ี  

3.1 ถVาคWาแอลฟ�า = 0 แสดงวWาบริษัทน้ันใหVอัตราผลตอบแทนเทWากับตลาด 

3.2  ถVาคWาแอลฟ�า >0 แสดงวWาบริษัทน้ันใหVอัตราผลตอบแทนมากกวWาตลาด 

3.3  ถVาคWาแอลฟ�า <0 แสดงวWาบริษัทน้ันใหVอัตราผลตอบแทนนVอยกวWาตลาด 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหCอัตราผลตอบแทนของบริษัทและอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยC 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนของบริษัท กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมเทียบกับอัตราผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยใชVขVอมูลราคาป�ดรายวันระหวWางวันท่ี 1 พฤษภาคม  
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พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
การศึกษาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยจะใชVดัชนีราคาป�ด

รายวันของตลาดหลักทรัพยC ในสWวนของอัตราผลตอบแทนของของบริษัท กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยจะทําการใชVขVอมูลราคาป�ดรายวันของบริษัทแตW
ละตัวท้ัง 3 บริษัทระหวWางวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงแสดง
คWาสถิติเชิงพรรณนาไดVดังตารางน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคWาสถิติเชิงพรรณนาอัตราผลตอบแทนของบริษัทและอัตราผลตอบแทน   ของ
ตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
 

ช่ือบริษัท Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UPOIC -23.9297 24.5652 -0.0980 0.6261 
UVAN -1.024 7.2413 0.9471 0.3883 
CPI -6.0740 10.6188 -0.4099 0.5557 
SET -.0670 0.0364 .012420 0.1379 

   
 จากตารางท่ี 1 พบวWา อัตราผลตอบแทนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย ขVอมูลของการซื้อขายระหวWางวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562จนถึง
วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ของแตWละบริษัท กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท้ัง 3 บริษัท ดังน้ี 

บริษัท สหอุตสาหกรรมนVสํามันปาลCม จํากัด (มหาชน): ช่ือบริษัท UPOIC จากการทดสอบ
พบวWามีอัตราผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยท่ี -0.9312 ตWอเดือน โดยใหVอัตราผลตอบแทนสูงสุดท่ี 
24.5652% ตWอเดือน และอัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ี -23.9297 ตWอเดือน 

บริษัท ยูนิวานิชยCนํ้ามันปาลCม จํากัด (มหาชน):  ช่ือบริษัท UVAN จากการทดสอบพบวWามี
อัตราผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยท่ี 2.7998 ตWอเดือน โดยใหVอัตราผลตอบแทนสูงสุดท่ี 7.2413%ตWอ
เดือน และอัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ี -1.1024 % ตWอเดือน 

บริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลCม  จํากัด (มหาชน) :  ช่ือบริษัท CPI จากการทดสอบพบวWามี
อัตราผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยท่ี 3.7039% ตWอเดือน โดยใหVอัตราผลตอบแทนสูงสุด 10.6188%ตWอ
เดือนและอัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ี -.60740 % ตWอเดือน 

 
การวิเคราะห�ค�าความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท 

การศึกษาคร้ังน้ีจะเคร่ืองมือทางสถิติโดยวิธีการหาคWาระหวWางตัวแปรตVน  คือ อัตรา
ผลตอบแทนของบริษัท อัตราผลตอบแทนของตลาด และตัวแปรตาม ก็คือ ความเสี่ยงจากการลงทุน

ของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCม จะไดVคWา Constant ( ) และคWาเบตVา ( ) ดังตารางน้ี 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความสัมพันธCระหวWางอัตราผลตอบแทนของบริษัทและอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดและคWาความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท 
 

ช่ือหลักทรัพย� 
  

R-Square t-stat Sig(P) 
UPOIC -0.002 0.905 0.169 3.151 0.002 
UVAN 0.011 1.381 0.063 1.822 0.005 
CPI -0.005 1.754 0.201 3.508 0.001 

CONS 0.003 1.876 0.415 4.479 0.004 
 

  

 จากตารางที่ 2 พบวWา คWาแอลฟ�า Constant ( ) กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมมีคWา  > 0
หมายความวWา กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมใหVอัตราผลตอบแทนมากกวWาตลาด (OutperformMarket) 

 การวิเคราะหCคWาความเสี่ยงท่ีเปYนระบบหรือเบตVา ( ) ของบริษัท กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCพบวWามีจํานวน 2 บริษัทท่ีมีคWาเบตVา  > 1 คือ UVAN และ CPI
หมายความวWา การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของบริษัทเหลWาน้ี มีทิศทางเดียวกับตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทย (SET) และมีการเปลี่ยนแปลงมากกวWาและบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามัน

ปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCท่ีมีคWาความเสี่ยงท่ีเปYนระบบหรือเบตVา ( ) <1 และมีคWาเปYน
บวกจํานาน 1 บริษัทคือUPOIC หมายความวWา การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของบริษัทเหลWาน้ีมี
ทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย (SET) แตWมีการเปลี่ยนแปลงนVอยกวWา จะทํา

เรียงลําดับบริษัทท่ีมีคWาความเสี่ยงท่ีเปYนระบบ ( ) จากมากไปนVอยไดVดังน้ี CPI UVAN และ UPOIC 
ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยCหลักทรัพยC ชWวงระหวWางวันท่ี 1  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยอัตราผลตอบแทนเทWากับ  1.2420% ตWอเดือน 
(UVAN) ดังนั้นจึงเปYนไปตามสมมติฐาน เพราะวWาอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธCกับความเสี่ยงจาก
การลงทุนของบริษัทใหVอัตราผลตอบแทนมากกวWาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยCในชWวงเวลา
เดียวกันซึ่งโดยจะมีบริษัทท่ีใหVอัตราผลตอบแทนของบริษัทมากท่ีสุดคือ บริษัท UVAN ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยอยูWท่ี 0.9471% ตWอเดือน ในขณะท่ีบริษัทท่ีจะใหVอัตราผลตอบแทนของ
บริษัทน้ันมีนVอยท่ีสุดคือ บริษัท CPI มีอัตราผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยท่ีรVอยละ-0.4099 ตWอเดือน 

 วิเคราะหCคWา Constant ( ) บริษัทท่ีเหมาะสมกับการลงทุน โดยเร่ิมจากการเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนของบริษัท และอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยC โดยใชVแบบจําลองราคา
หลักทรัพยC CAPM พบวWาบริษัทท่ีใหVอัตราผลตอบแทนบริษัทมากกวWาอัตราผลตอบแทนของตลาด

(Undervalue) มีท้ังหมด 1 บริษัท คือ UVAN โดยบริษัทน้ีมีคWา  > 0 บริษัทท่ีไมWเหมาะสมแกWการ
ลงทุนโดยการเทียบอัตราผลตอบแทนของบริษัท และอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชVแบบจําลอง
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ราคาหลักทรัพยC CAPM พบวWาหลักทรัพยCท่ีใหVอัตราผลตอบแทนของบริษัทนVอยกวWาอัตราผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพยC (Over value) มีท้ังหมด 2 บริษัท คือ CPI UPOIC ซึ่งแตWละในบริษัทเหลWาน้ีมี

คWา  < 0ในขณะท่ีกลุWมจัดเปYนกลุWมของประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWง
ประเทศไทยโดยบริษัทท่ีจะใหVอัตราผลตอบแทนของบริษัทน้ันมีคWาท่ีมากกวWาอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด(Under value) โดยมีคWา >0 เปYนไปตามสมมติฐานท่ีวWา กลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยใหV อัตราผลตอบแทนของบริษัทมากกวWาอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด 

 วิเคราะหCคWาเบตVา ( )บริษัทท่ีมีคWาเบตVา >1เปYนบริษัทท่ีมีท้ังหมด 2 บริษัทCPIและUVAN

โดยมีคWา เทWากับ 1.754และ1.381 ลําดับบริษัทท่ีมีคWาเบตVา  <1 เปYนบริษัทท่ีมีท้ังหมด 1 บริษัท

คือUPOIC โดยมีคWา  เทWากับ 0.905ขณะท่ีกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยC

แหWงประเทศไทย เน่ืองจากมีคWาเบตVา ( ) เทWากับ 1.876 เปอรCเซ็น จึงเปYนไปตามสมมติฐานเพราะวWา
อัตราผลตอบแทนของบริษัทมีความสัมพันธCกับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามัน
ปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย เปYนไปในทิศทางบวก 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหCตามตัวแบบการกําหนดราคาหลักทรัพยCดVวย CAPMพบวWาอัตรา
ผลตอบแทนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCม ท่ีมีใหVอัตราผลตอบแทนมากกวWาตลาดหลักทรัพยC

แหWงประเทศไทยผลการศึกษาเร่ืองความเสี่ยงท่ีเปYนระบบ หรือสัมประสิทธ์ิเบตVา ( ) พบวWามี 2 บริษัท 
ท่ีมีคWาสัมประสิทธ์ิเบตVามากกวWา 1 ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ีเปYนระบบมากกวWาตลาดหลักทรัพยCและ
มี 1 บริษัทท่ีมีคWาสัมประสิทธ์ิเบตVานVอยกวWา 1 ซึ่งจะทําใหVมีความสัมพันธCกันระหวWางอัตราผลตอบแทน
กับความเสี่ยงจากการลงทุนน้ันทําใหVไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน H1 เพราะวWาเปYนอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธCกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท กลุWมประเภทของนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWง
ประเทศไทยใหVอัตราผลตอบแทนมากกวWาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศ
ไทย ในชWวงเวลาเดียวกันดังน้ันจึงปฏิเสธ H0 เพราะเปYนอัตราผลตอบแทนไมWมีความสัมพันธCกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศ
ไทย 
 
ข*อเสนอแนะ 

  การใหVขVอเสนอแนะในการลงทุน ดังน้ี 
1. ในการลงทุนผูVลงทุนควรท่ีจะมีการศึกษาหาความรูVเพ่ิมเติม และติดตามขWาวสารการลงทุน

รวมถึงพิจารณาบริษัทท่ีตนเองสนใจท่ีจะเขVาไปลงทุน เน่ืองจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยCมีความ
เสี่ยงหมายความวWาอัตราผลตอบแทนอาจจะไมWไดVเปYนไปตามท่ีเราคาดหวัง 
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2. ขVอมูลท่ีนํามาทําการศึกษาจะเปYนการวิเคราะหCจากขVอมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีตเพียงเทWาน้ัน
ไมWไดVหมายความวWาสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะเกิดข้ึนเหมือนในอดีตท่ีผWานมา 

3. ในการวิเคราะหCเพ่ือท่ีจะลงทุน ผูVลงทุนควรท่ีจะมีการวิเคราะหCถึงแนวโนVมสWวนหลักของ
โลกการวิเคราะหCอุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะหCบริษัทท่ีจะทําการลงทุน เชWน การวิเคราะหCงบ
การเงินวิเคราะหCนโยบายของบริษัท และท่ีสําคัญคือการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล 

4. การศึกษาควรพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีสิ่งเกิดจากปpจจัยภายในบริษัท และความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะตัวธุรกิจน้ันดVวย เพ่ือไดVขVอมูลท่ีชWวยใหVการตัดสินใจลงทุนน้ัน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การใหVขVอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตWอไปของการลงทุน ดังน้ี 
1. การศึกษาคร้ังตWอไปควรท่ีจะใชVขVอมูลท่ีมากข้ึนอีก เพ่ือท่ีจะใหVเกิดความคลาดเคลื่อนนVอย

ท่ีสุดเชWน ขVอมูลการศึกษา 5 ปZ หรือ 10 ปZ เปYนตVน 
2. การศึกษาคร้ังน้ีเปYนการศึกษาของบริษัทกลุWมประเภทนํ้ามันปาลCมท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยเทWาน้ัน ควรท่ีจะทําการศึกษาในหลาย ๆ กลุWมอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะไดV
ขVอมูลท่ีหลากหลาย และเปYนประโยชนCกับนักลงทุนใหVมากท่ีสุด 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเปYนการเก็บขVอมูลรายสัปดาหC การเก็บขVอมูลรายเดือน รายไตรมาสหรือ
รายปZอาจจะใหVผลการศึกษาท่ีแตกตWางไปจากน้ี หรืออาจจะไดVขVอมูลท่ีราบเรียบกวWา (Smooth) 

4. การวิเคราะหCของขVอมูลน้ันหากใชVเคร่ืองมือท่ีทันสมัยและท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนน้ัน
อาจจะสWงผลการศึกษาท่ีแตกตWางจากการศึกษาคร้ังน้ี 
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แห�งประเทศไทย หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
มูลคWากิจการบริษัทท่ีใหVบริการเครือขWายโทรศัพทCมือถือท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชVอัตราสWวนทางการเงินของความสามารถในการทํา
กําไร ไดVแกW อัตรากําไรข้ันตVน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวม 
และผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVน  
 ผลการวิจัยพบวWา อัตรากําไรข้ันตVนสามารถวัดความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
มูลคWากิจการไดVเพราะมีความสัมพันธCกันในทุกปZ ความสามารถในการเพ่ิมทุน สภาพคลWองของกิจการ และ
ความสามารถในการเจริญเติบโตของบริษัท อัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยC
รวมไมWสามารถวัดความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการไดVเพราะไมWมี
ความสัมพันธCกัน อัตรากําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVนสามารถวัดความสัมพันธCระหวWาง
ความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการไดVเพียงบางปZเทWาน้ันอัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรา
ผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวมไมWมีความสัมพันธCหรือไมWสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
สWวนตWางของราคาหุVนไดV 
 
คําสําคัญ: อัตราสWวนทางการเงิน มูลคWากิจการ ตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 
 

Abstract 
The propose of the Relationship between the Profitability and the Market 

Capitalization Case Study: Telecommuting Companies in Information and Communication 
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Technology Sector of SET study was to examine the relationship between the profitability 
and the market capitalizationof the telecommuting companies in information and 
communication technology industry sector of SET. The study method to analyze used 
financial ratios such as gross profit margin (GPM),operating profit margin (OPM),net profit 
margin (NPM),return on assets (ROA), andreturn on equity (ROE). 

The results of the research showed that Gross margin can measure the relationship 
between profitability And the business value because they are related every year Ability to 
increase capital Liquidity of the business. And the ability to grow the company Operating 
profit margins and total return on assets can not measure the relationship between 
profitability and business value because there is no relationship. Net profit margins and 
return on equity can only measure the relationship between profitability and business 
value for only a few years. And return on total assets. No relationship or unable to explain 
the change in the rate of return of the share price difference 

 
Keyword: Finance Ratio Market Capitalization Stock Exchange of Thailand (SET) 
 
บทนํา 

ในปpจจุบันโทรศัพทCมือถือไดVมีอิทธิพลตWอชีวิตประจําวันเปYนอยWางย่ิง เปรียบเสมือนปpจจัยท่ี 5 
ของการดํารงชีวิตและดVวยจํานวนผูVใชVบริการสัญญาณเครือขWายโทรศัพทCมีการขยายตัวเปYนจํานวนมาก 
หากเทียบกับในอดีตท่ีผWานมาไมWมีใครท่ีไมWเคยใชVโทรศัพทCมือถือซึ่งตWางจากในอดีตท่ีนVอยคนท่ีจะมี
โทรศัพทCมือถือเปYนของตนเอง ดังน้ันธุรกิจเครือขWายโทรศัพทCมือถือจึงกลายมาเปYนธุรกิจหน่ึงท่ีนWาจับตา
มองวWาในอนาคตวWาทิศทางการแขWงขันจะเปYนเชWนไร เน่ืองจากเปYนธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางมา
โดยตลอดจากอดีตจนถึงปpจจุบัน โทรศัพทCมือถือจึงกลายเปYนสิ่งจําเปYนสําหรับคนจํานวนมากท่ัวโลกโดย
การเขVาถึงครอบครัว    คูWคVาทางธุรกิจและอีเมลCเปYนเพียงไมWก่ีเหตุผลท่ีทําใหVโทรศัพทCมือถือมีความสําคัญ
มากข้ึนเทWาน้ัน ปpจจุบันโทรศัพทCมือถือข้ันสูงทางเทคนิคไมWเพียงแตWสามารถรับและรับสายโทรศัพทCเก็บ
ขVอมูลถWายรูป และแมVแตWใชVเคร่ืองสWงรับวิทยุเพ่ือต้ังช่ือ แตWมีตัวเลือกบางอยWางท่ีสามารถใชVไดVในปZ 2558 
ตลาดการใหVบริการเครือขWายโทรศัพทCเคลื่อนท่ี ในประเทศไทยถูกควบคุมโดยผูVประกอบการรายใหญW
เพียง 3 ราย คือ 1) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC 2) บริษัททรู คอรC
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) TureMove H และ 3) บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) 
AIS ซึ่งผูVใหVบริการเครือขWายโทรศัพทCเคลื่อนท่ีจะตVองเผชิญกับการแขWงขันที ่เกิดขึ้น เนื ่องจาก
ผู VบริโภคมีความตVองการเปลี ่ยนแปลงอยูWตลอดเวลาดังนั ้นผู Vประกอบการจึงมีการรองรับกับ
พฤติกรรมผูVบริโภคท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองตWอความตVองการของผูVบริโภคและเพ่ือตVองการรักษา
ฐานผูVบริโภคเดิมของตนเอาไวV รวมท้ังการเพ่ิมสWวนแบWงจํานวนผูVบริโภคพรVอมท้ังตVองการหาผูVบริโภค
รายใหมW (ณัฐวัฒนC เจียรประดิษฐC, 2558) ตVองการผลกําไรมากท่ีสุด ซึ่งกําไรคือตัวช้ีวัดท่ีดีตัวหน่ึง



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

465 
 

สําหรับวัดการประสบความสําเร็จและความย่ังยืนของการทําธุรกิจเพราะหากทําธุรกิจตWอไปโดยไมWสามารถ
ทํากําไรไดV ธุรกิจก็จะตVองป�ดตัวลงไปในท่ีสุดอยWางหลีกเลี่ยงไมWไดV(เรวัต  ตันตยานนทC, 2559) 
 การดําเนินกิจการของทุกบริษัทลVวนตVองสรVางผลกําไรใหVไดV การวิเคราะหCอัตราสWวนทาง
การเงิน เปYนเคร่ืองมือท่ีสําคัญแสดงใหVฝ�ายบริหาร เจVาของกิจการ ตลอดจนนักลงทุนเห็นวWามีอะไรเกิด
ข้ึนกับธุรกิจ นอกจากน้ียังเปYนเคร่ืองมือท่ีช้ีใหVเห็นถึงสWวนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงและจุดอWอนทางการ
เงินของธุรกิจน้ัน ๆ นอกจากน้ันยังชWวยในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน ตลอดจนใชVในการประเมิน
ความสามารถการทํากําไร(โสภณ  บุญถนอมวงศC, 2558)  

คณะผูVวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธCระหวWางการทํากําไรกับมูลคWากิจการ
ของธุรกิจเครือขWายโทรศัพทCมือถือ โดยใชVขVอมูลจาก SET 50 หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือนําไปใชVเปYนขVอมูลอVางอิงเพ่ือการดําเนินงาน และเพ่ือนําไปทําวิจัยตWอยอดในเชิงลึกตWอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการหมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ดารานาถ  พรหมอินทรC (2560)ศึกษาเร่ืองความสัมพันธCของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไร
ตWอราคาตลาดหลักทรัพยCของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยกลุWมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี กลุ WมตัวออยWางที ่ใช Vในการวิจ ัย คือ บริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยC กลุ Wม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี จํานวน 33 บริษัท โดยศึกษาจากงบการเงินประจําไตรมาส ตั้งแตWปZ 
2557 ถึง ปZ 2559 รวมระยะเวลา 12 ไตรมาส ผลการศึกษาพบวWา อัตราผลตอบแทนผูVถือหุVน 
(ROE) กําไรจากการดําเนินงานกWอนหักตVนทุนทางการเงิน ภาษีเงินไดV คWาเสื่อมราคาและคWาใชVจWายตัด
บัญชี (EBITDA) คุณภาพกําไร วิธีรายการคงคVางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) คุณภาพกําไรวิธีรายการคง
คVางจากการดําเนินงานสุทธิ (NOA) มีความสัมพันธCไปในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดหลักทรัพยC  
 ภานุวัฒนC  คณะโต (2560) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธCระหวWาง TOBIN’S Q กับราคาหลักทรัพยC 
ของบริษัทกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย โดยใชVอัตราสWวนทางการเงินไดVแกW TOBIN’S Q อัตราสWวน
ทุนหมุนเวียน (CA) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยCรวม (TAT) อัตราสWวนหนี้สินรวมตWอสWวนของ
ผูVถือหุVน (DE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยCท้ังหมด (ROA) โดยอาศัยขVอมูลรายไตรมาสต้ังแตWไตรมาสท่ี 
1 ของปZ พ.ศ. 2543ถึงไตรมาสท่ี 4 ของ ปZ พ.ศ.2559 ของหลักทรัพยCที่มีมูลคWาของสินทรัพยCรวม 5 อันดับ
แรกในกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใชVการ
วิเคราะหCสมการถดถอยพหุคูณเพ่ือหาความสัมพันธCของอัตราสWวนทางงการเงินกับราคาหลักทรัพยCผล
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การศึกษาพบวWาอัตราสWวนทางการเงินมีความสัมพันธCกับราคาหลักทรัพยCคือ TOBIN’S Q อัตราสWวน
ทุนหมุนเวียน (CA) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยCรวม (TAT) อัตราสWวนของหนี้สินตWอสWวน
ของผูVถือหุVน (D/L) และอัตราสWวนทางการเงินที่ไมWมีความสัมพันธCกับราคาหลักทรัพยCคืออัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยC (ROA) 
 ปทุมวดี  โบงูเหลือม (2560) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
มูลคWากิจการของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพยCครั้งแรกแกWสาธารณชนในตลาดหลักทรัพยCแหWง
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวWา 1) ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพยCคร้ัง
แรกแกWสาธารณชนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย คือ อัตราสWวนกําไรกWอนดอกเบ้ียและภาษี 
อัตราสWวนกําไรสุทธิ อัตราสWวนกําไรตWอหุVน และอัตราสWวนราคาตลาดตWอกําไรกWอนและหลังจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย มีคWาเฉลี่ยท่ีแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สําหรับอัตราสWวนผลตอบแทนสินทรัพยCและอัตราสWวนเงินปpนผลตWอ กําไรตWอ หุVน  และหลังจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย มีคWาเฉลี่ยท่ีแตกตWางกันอยWางไมWมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2) มูลคWากิจการของบริษัทเสนอขายหลักทรัพยCคร้ังแรกแกWสาธารณชนภายหลังท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทย พบวWามูลคWากิจการท่ีวัดจากคWา Tobin’s Q มีคWามากกวWา 1 แสดงถึงกิจการ
สามารถบริหารสินทรัพยCไดVอยWางมีประสิทธิภาพสWงผลตWอมูลคWาทางการตลาดมากกวWามูลคWาของ
สินทรัพยCท่ีใชVไป 3) อัตราสWวนทางการเงินท่ีแสดงความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธCกับมูลคWา
กิจการของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยCครั้งแรกแกWสาธารณชน คือ อัตราสWวนกําไรสุทธิ อัตราสWวน
กําไรตWอหุVน อัตราสWวนราคาตลาดตWอกําไร มีความสัมพันธCกับมูลคWากิจการ ผลการวิจัยทําใหVนักลงทุน
สามารถประเมินมูลคWาของกิจการ คาดการณCผลตอบแทนในการลงทุนและใชVเปYนแนวทางในการ
ตัดสินใจลงทุนกับหลักทรัพยCที ่เสนอขายหลักทรัพยCครั้งแรกแกWสาธารณชน และเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการแขWงขันตWอไปในอนาคต 
 ชัยนุบดิน จินตรา (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไร 
กับอัตราผลตอบแทนจากสWวนตWางราคาหุVนของบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยหาความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
อัตราผลตอบแทนสWวนตWางราคาหุVนบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคและทดสอบแบบทํานาย
ท่ีเหมาะสมกับหุVนหมวดพลังงาน และสาธารณูปโภค โดยศึกษาจากหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 17 
รายใชVแบบจําลองวิเคราะหCสมการแสดงความสัมพันธC ผลการศึกษาพบวWา 

1) อัตราสWวนกําไรสุทธิตWอสินทรัพยCรวม (ROA) มีความสัมพันธCกับอัตราผลตอบแทน 
สWวนตWางราคาหุVนท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซC จํากัด (มหาชน)  

2) อัตราสWวนกําไรสุทธิตWอสWวนของผูVถือหุVน (ROE) มีความสัมพันธCกับอัตราผลตอบแทน 
สWวนตWางราคาหุVนท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซC จํากัด (มหาชน)  

3) อัตราสWวนกําไรสุทธิตWอรายไดV (NPM) มีความสัมพันธCกับอัตราผลตอบแทนสWวนตWางราคาหุVน 
ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ของบริษัท เด็มโกV จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ�า จํากัด (มหาชน) 
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4) อัตราส Wวน กําไรจากการดําเน ินงานตWอรายไดV (O IM ) ม ีความสัมพ ันธCก ับอ ัตรา
ผลตอบแทนจากสWวนตWางราคาหุVนท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ของบริษัท เด็มโกV จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ผลิตไฟฟ�า จํากัด (มหาชน) 

5) แบบทํานายเหมาะสําหรับนําไปใชVตัดสินใจลงทุนในหุVนบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซC จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ�า จํากัด (มหาชน) 

พุทธิมน  เพชรคง (2559) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธCระหวWางโครงสรVางเงินทุนของกิจการตWอมูลคWา
กิจการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยC เอ็ม เอ ไอ ผล
การศึกษาโครงสรVางทุนซึ่งวัดดVวยอัตราสWวนหน้ีสินตWอสินทรัพยCมีความสัมพันธCเชิงบวกตWอมูลคWากิจการ มี
ความสัมพันธCเชิงลบตWอความสามารถในการทํากําไร กลWาวคือ การกWอหน้ีจะทําใหVกิจการไดVรับประโยชนC
ทางภาระภาษีที่ลดลง (Tax shield) ทําใหVภาระทางการเงินลดลง สWงผลใหVมูลคWากิจการเพ่ิมขึ้น อยWางไร
ก็ตาม เมื่อกิจการสามารถสรVางผลตอบแทนไดVตํ่ากวWาภาระตVนทุนทางการเงินและคVาใชVจWายใน
การดําเนินงานจึงทําใหVความสามารถในการทํากําไรลดลง 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีสมมติฐานเพ่ือศึกษาความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
มูลคWากิจการหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

H1: อัตรากําไรข้ันตVนจากการดําเนินงานมีความสัมพันธCกันในทิศทางเดียวกันกับมูลคWาของ
กิจการหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

H2: อัตรากําไรจากการดําเนินงานมีความสัมพันธCกันในทิศทางเดียวกันกับมูลคWาของกิจการ
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

H3:อัตรากําไรสุทธิมีความสัมพันธCกันในทิศทางตรงกันขVามเดียวกันกับมูลคWาของกิจการหมวด
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

H4:อัตราผลตอบแทนสินทรัพยCรวมมีความสัมพันธCกันในทิศทางตรงกันขVามกับมูลคWาของ
กิจการหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

H5:อัตราผลตอบแทนสWวนของผูVถือหุVนมีความสัมพันธCกันในทิศทางตรงกันขVามกับมูลคWาของ
กิจการหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การทําวิจัยคร้ังน้ี ไดVกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยออกเปYน 3 สWวนคือ ตัวแปรตVน 
(Independent Variable) ซึ่งประกอบไปดVวย อัตราสWวนความสามารถในการทํากําไร ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) ประกอบดVวย มูลคWากิจการของธุรกิจหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปYนการศึกษาความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWา
กิจการ ของบริษัทท่ีใหVบริการเครือขWายโทรศัพทCมือถือท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศ
ไทย SET 50 ประกาศในปZ พ.ศ.2561 โดยมีการใชVสถิติในการวิเคราะหCขVอมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะหCสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใชVเพ่ืออธิบาย หรือสรุป ลักษณะของกลุWมขVอมูลท่ีเปYน
ตัวเลขขVอมูลของตัวแปร จะแสดงผลในรูปความถี่และรVอยละ คWาเฉลี ่ยคWาสูงสุด คWาตํ่าสุด คWา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหCสถิติเชิงอนุมาน การวิจัยฉบับน้ีใชVการวิเคราะหCแบบสหสัมพันธCอยWางงWาย
เพ่ือวัดความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการ 
 
สถิติที่ใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูล 
 จากการวิจัยท่ีความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการของบริษัทท่ี
ใหVบริการเครือขWายโทรศัพทCมือถือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย SET 50 โดย
ใชVวิธีการทางสถิติ คือ การหาคWาคWาเฉลี่ย (Mean Value) คWาสูงสุด (Maximum Value) คWาตํ่าสุด 
(Minimum Value) และคWาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขVอมูลทางการเงิน
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยC แหWงประเทศไทย SET50 ทําการทดสอบสมมตฐานดVวย
เคร่ืองมือสถิติ  คือ วิธีวิเคราะหCสหสัมพันธCเพียรCสัน (Correlation Analysis) ในการวัดความสัมพันธC
ระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการ โดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหCขVอมูลดVวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในสWวนน้ีจะนําเสนอคWาเฉลี่ย (Mean Value)  คWาสูงสุด (Maximum Value) คWาตํ่าสุด (Minimum 

ตัวแปรต*น 
(Independent Variable) 

อัตราสWวนทางการเงินของความสามารถใน
การทํากําไร 

1. อัตรากําไรข้ันตVน (GPM) 
2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
3. อัตรากําไรสุทธิ 
4. อัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวม  
5. อัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVน 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

มูลคWากิจการของธุรกิจ (EV) 
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Value) และคWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขVอมูลทางการเงินบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทย SET50 หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งประกาศในปZ พ.ศ. 
2557 - 2561 รวม5 ปZ จํานวน 3 บริษัท โดยผลการคํานวณสามารถสรุปไดVดังตWอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอัตราสWวนทางการเงินกับมูลคWากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSET50 ปZ พ.ศ. 2557 
 

ลําดับ บริษัท 
อัตราส�วนทางการเงินกับมูลค�ากิจการ 

GPM 
(%) 

OPM 
(%) 

NPM 
(%) 

ROA 
 (%) 

ROE 
 (%) 

EV (บาท) 

1 ADVANCE 0.44 0.31 0.24 0.30 0.77 746,246,927,830.63 
2 DTAC 0.32 0.32 0.11 0.10 0.32 228,493,761,500.69 
3 TRUE 0.22 -0.01 0.01 0.01 0.03 269,210,733,961.70 

Maximum 0.44 0.32 0.24 0.30 0.77 746,246,927,830.63 
Minimum 0.22 -0.01 0.01 0.01 0.03 228,493,761,500.69 

Mean 0.32 0.20 0.12 0.13 0.37 443,738,422,524.87 
Standard Deviation 0.11 0.18 0.11 0.14 0.37 287,891,687,778.59 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงอัตราสWวนทางการเงินกับมูลคWากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSET50 ปZ พ.ศ. 2558 
 

ลําดับ บริษัท 
อัตราส�วนทางการเงินกับมูลค�ากิจการ 

GPM 
(%) 

OPM 
(%) 

NPM 
(%) 

ROA 
 (%) 

ROE 
 (%) 

EV (บาท) 

1 ADVANCE 0.45 0.32 0.25 0.33 0.82 451,910,490,160.73 
2 DTAC 0.28 0.29 0.06 0.08 0.19 71,626,282,750.75 
3 TRUE 0.23 0.03 0.03 0.03 0.06 162,412,325,790.73 

Maximum 0.45 0.32 0.25 0.33 0.82 451,910,490,160.73 
Minimum 0.23 0.03 0.03 0.03 0.06 71,626,282,750.75 

Mean 0.32 0.21 0.11 0.14 0.35 228,649,699,567.40 
Standard Deviation 0.11 0.15 0.11 0.16 0.33 228,649,699,567.40 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงอัตราสWวนทางการเงินกับมูลคWากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSET50 ปZ พ.ศ. 2559 
 

ลําดับ บริษัท 
อัตราส�วนทางการเงินกับมูลค�ากิจการ 

GPM 
(%) 

OPM 
(%) 

NPM 
 (%) 

ROA 
 (%) 

ROE 
(%) 

EV (บาท) 

1 ADVANCE 0.45 0.25 0.20 0.17 0.67 380,556,202,240.85 
2 DTAC 0.26 0.26 0.02 0.03 0.07 89,384,865,250.76 
3 TRUE 0.23 -0.01 -0.02 0.01 -0.02 238,582,596,402.86 

Maximum 0.45 0.26 0.20 0.17 0.67 380,556,202,240.85 
Minimum 0.23 -0.01 -0.02 0.01 -0.02 89,384,865,250.76 

Mean 0.31 0.16 0.06 0.07 0.24 236,174,554,631.49 
Standard Deviation 0.11 0.15 0.11 0.08 0.37 145,600,603,948.02 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงอัตราสWวนทางการเงินกับมูลคWากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSET50 ปZ พ.ศ. 2560 
 

ลําดับ บริษัท 
อัตราส�วนทางการเงินกับมูลค�ากิจการ 

GPM 
(%) 

OPM 
(%) 

NPM 
(%) 

ROA 
 (%) 

ROE 
 (%) 

EV (บาท) 

1 ADVANCE 0.41 0.25 0.19 0.14 0.64 567,861,208,030.82 
2 DTAC 0.23 0.24 0.02 0.03 0.07 116,022,739,000.75 
3 TRUE 0.27 0.02 0.01 0.02 0.01 206,8828,10,866.91 

Maximum 0.41 0.25 0.19 0.14 0.64 567,861,208,030.82 
Minimum 0.23 0.02 0.01 0.02 0.01 116,022,739,000.75 

Mean 0.30 0.17 0.07 0.06 0.24 341,941,973,515.79 
Standard Deviation 0.09 0.13 0.10 0.06 0.28 319,498,045,452.11 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงอัตราสWวนทางการเงินกับมูลคWากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยCแหWงประเทศไทยหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSET50 ปZ พ.ศ. 2561 
 

ลําดับ บริษัท 
อัตราส�วนทางการเงินกับมูลค�ากิจการ 

GPM 
(%) 

OPM 
(%) 

NPM 
(%) 

ROA 
 (%) 

ROE 
(%) 

EV (บาท) 

1 ADVANCE 0.39 0.24 0.17 0.14 0.55 512,858,944,425.80 
2 DTAC 0.23 0.24 -0.05 -0.03 -0.17 102,407,825,750.86 
3 TRUE 0.34 0.08 0.04 0.04 0.05 173,514,615,565.93 

Maximum 0.39 0.24 0.17 0.14 0.55 512,858,944,425.80 
Minimum 0.23 0.08 -0.05 -0.03 -0.17 102,407,825,750.86 

Mean 0.32 0.18 0.05 0.05 0.14 262,927,128,580.86 
Standard Deviation 0.08 0.09 0.11 0.08 0.36 219,347,847,762.66 
 

ผลการวิเคราะห�วิธีสหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson Correlation) 
ความสัมพันธCโดยพิจารณาคWาสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธC เปYนการทดสอบสถิติ ท่ี ใชV วัด

ความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการ บริษัทที่ใหVบริการเครือขWาย
โทรศัพทCมือถือท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย SET 50 วWามากหรือนVอยเพียงใด โดย
นําขVอมูลท่ีไดVรวบรวมมาประมวลผลเพ่ือวัดหาความสัมพันธCเก่ียวกับตัวแปรตWาง ๆ ท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ี
ไดVผลการทดสอบ  
 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางตัวแปรตVนกับตัวแปรตาม ปZ พ.ศ. 2557 
 

ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สนัระหว�างตัวแปรต*นกับตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ มูลค�ากิจการธรุกิจ (EV) Sig. (2-tailed) 

GPM 0.256* 0.621 
OPM 0.410 0.731 
NPM 0.449* 0.528 
ROA 0.925 0.249 
ROE 0.888 0.305 

** คWาสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธCมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
* คWาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางตัวแปรตVนกับตัวแปรตาม ปZ พ.ศ. 2558 
 

ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สนัระหว�างตัวแปรต*นกับตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ EV Sig. (2-tailed) 

GPM 0.427* 0.562 
OPM 0.390 0.745 
NPM 0.936 0.229 
ROA 0.927 0.245 
ROE 0.421** 0.574 

** คWาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
* คWาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางตัวแปรตVนกับตัวแปรตาม ปZ พ.ศ. 2559 
 

ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สนัระหว�างตัวแปรต*นกับตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ EV Sig. (2-tailed) 

GPM 0.484** 0.381 
OPM   -0.037 0.977 
NPM 0.737 0.472 
ROA 0.774 0.473 
ROE 0.780 0.430 

** คWาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางตัวแปรตVนกับตัวแปรตาม ปZ พ.ศ. 2560 
 

ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สนัระหว�างตัวแปรต*นกับตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ EV Sig. (2-tailed) 

GPM 0.962* 0.013 
OPM 0.365 0.762 
NPM 0.684 0.236 
ROA 0.683 0.342 
ROE 0.705 0.238 

** คWาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางตัวแปรตVนกับตัวแปรตาม ปZ พ.ศ. 2561 
 

ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สนัระหว�างตัวแปรต*นกับตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ EV Sig. (2-tailed) 

GPM 0.422** 0.526 
OPM 0.335 0.783 
NPM 0.236 0.752 
ROA 0.536 0.358 
ROE 0.758** 0.253 

** คWาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปผลการวิจัย  

อัตรากําไรข้ันตVน (GPM) มีคWาเฉลี่ยเทWากับรVอยละ 0.32 โดยบริษัทท่ีมีอัตราสWวนกําไรข้ันตVนมาก
ท่ีสุดมีคWาเทWากับ 0.44 คือ บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัทท่ีมีอัตราสWวน
กําไรข้ันตVนนVอยท่ีสุด มีคWาเทWากับ 0.22 คือ บริษัท ทรู คอเปอรCเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (OPM) มีคWาเฉลี่ยเทWากับรVอยละ 0.20 โดยบริษัทท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการดําเนินงานมากที่สุด มีคWาเทWากับ 0.32 คือ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน)และบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงานนVอยท่ีสุด มีคWาเทWากับ 
-0.01 คือบริษัท ทรู คอเปอรCเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

อัตรากําไรสุทธิ (NPM) มีคWาเฉลี่ยเทWากับรVอยละ 0.12 โดยบริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากกําไร
สุทธิมากที่สุด มีคWาเทWากับ 0.24 คือ บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธินVอยท่ีสุด มีคWาเทWากับ 0.01 คือ บริษัท ทรู คอเปอรCเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)  

ผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวม (ROA) มีคWาเฉลี่ยเทWากับรVอยละ 0.13 โดยบริษัทท่ีมีผลตอบแทน
ตWอสินทรัพยCรวมมากท่ีสุด มีคWาเทWากับ 0.30 คือ บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวมนVอยท่ีสุด มีคWาเทWากับ 0.01 คือ บริษัท ทรู คอเปอรCเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน)  

ผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVน (ROE) มีคWาเฉลี่ยเทWากับรVอยละ 0.37 โดยบริษัทท่ีมีผลตอบแทน  
ตWอผูVถือหุVนมากท่ีสุด มีคWาเทWากับ 0.77 คือ บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน)และบริษัทท่ี
มีผลตอบแทนตWอผูVถือหุVนนVอยท่ีสุด มีคWาเทWากับ 0.03 คือ บริษัท ทรู คอเปอรCเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

มูลคWากิจการ (EV) มีคWาเฉลี่ยเทWากับ 443,738,422,524.87 บาท โดยบริษัทท่ีมีมูลคWากิจมากท่ีสุด
มีคWาเทWากับ 746,246,927,830.63 คือ บริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) AIS และบริษัทท่ีมี
มูลคWากิจการนVอยท่ีสุด มีคWาเทWากับ 228,493,761,500.69 คือ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 
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อภิปรายผล 
 การวิเคราะหCสหสัมพันธCเพียรCสัน ซึ่งวิเคราะหCตามสมติฐาน พบวWาอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน และอัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวม ไมWสามารถวัดความสัมพันธCระหวWางความสามารถ
ในการทํากําไรกับมูลคWากิจการไดV เพราะไมWมีความสัมพันธCกัน โดยสอดคลVองกับแนวคิดของสัญญาวร  
เหลืองรุWงเรือง และวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร (2558) ไดVกลWาวไวVวWา อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรา
ผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวมไมWมีความสัมพันธCหรือไมWสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนสWวนตWางของราคาหุVนไดVที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตWอสWวนของผูVถือหุVน สามารถวัดความสัมพันธC
ระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับมูลคWากิจการไดVเพียงบางปZเทWาน้ัน ซึ่งไมWสอดคลVองกับแนวคิด
ของสัญญาวร  เหลืองรุWงเรือง และวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร (2558) ไดVกลWาวไวVวWา อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานและอัตราผลตอบแทนตWอสินทรัพยCรวมไมWมีความสัมพันธCหรือไมWสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนสWวนตWางของราคาหุVนไดVที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
ข*อเสนอแนะ 
 ควรนําผลจากการวิจัยมาขยายขอบเขตการศึกษาใหVมากย่ิงข้ึน จะทําใหVขVอมูลมีความชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน โดยการขยายจํานวนปZและวัตถุประสงคCท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงหา
ความสัมพันธCหรือเพ่ิมตัวแปรเพ่ือผลทางการศึกษาตWอไป 

 
เอกสารอ *างอ ิง 

ชัยนุบดิน  จินตรา (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
อัตราผลตอบแทนจากสWวนตWางราคาหุVนของบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 

ดารานาถ  พรหมอินทรC (2560) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธCของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไร
ตWอราคาตลาดหลักทรัพยCของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทยกลุWม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ภานุวัฒนCคณะโต (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธCระหวWาง TOBIN’S Q กับราคาหลักทรัพยCของ
บริษัทกลุWมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยCแหWงประเทศไทย 

ปทุมวดี  โบงูเหลือม (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธCระหวWางความสามารถในการทํากําไรกับ
มูลคWากิจการของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพยCครั้งแรกแกWสาธารณชนในตลาดหลักทรัพยC
แหWงประเทศไทย  

พุทธิมน  เพชรคง (2559) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธCระหวWางโครงสรVางเงินทุนของกิจการตWอมูลคWา
กิจการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยC เอ็ม 
เอ ไอ  
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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ืองการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาระดับการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูล
ฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครและเพ่ือเปรียบเทียบการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการ
ขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดVตWอ
เดือน และระยะเวลาอาศัยอยูW กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชาชนเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานครจํานวน 398คนสถิติท่ีใชVในการวิเคราะหCขVอมูลไดVแกWความถ่ีรVอยละคWาเฉลี่ยและสWวน
เบ่ี ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐาน โดยใชV ส ถิ ติ  t-test และใชV ส ถิ ติ  One-way ANOVA  
หากพบวWามีความแตกตWางจะทําการทดสอบความแตกตWางรายคูWดVวยวิธีการ LSD (Least significant 
difference test) 

ผลการศึกษาพบวWาการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูWในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWาดVานการมีสWวนรWวม
ในการตัดสินใจ อยูWในระดับมาก เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWาประชาชนรWวมการประชุมประชาคมเพ่ือ
เสนอแนะปpญหาและความตVองการในจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน รองลงมาคือ มีสWวนรWวม
เก่ียวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน ดVานการมีสWวนรWวมในการปฏิบัติการ อยูWในระดับมาก  
เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWามีสWวนรWวมปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนในการรณรงคCและรWวมเก็บขยะมูลฝอย
ในชุมชน รองลงมาคือ มีสWวนรWวมใชVถุงผVาป�¤นโตหรือตะกรVามาซื้อสินคVาเพ่ือลดการใชVถุงพลาสติกและ
กลWองโฟมดVานการมีสWวนรWวมในการรับผลประโยชนC อยูWในระดับมาก เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWา  
มีสWวนรWวมในการนําขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาท้ิงลงถังขยะของชุมชน รองลงมาคือ มีสWวนรWวมในการ
ลดขยะมูลฝอยเชWนขวดพลาสติกขวดแกVวหรือถุงพลาสติกท่ีใชVแลVวนํากลับมาใชVใหมWดVานการมีสWวนรWวม
ในการประเมินผล อยูWในระดับนVอย เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWามีสWวนรWวมในการแจVงใหVทราบเม่ือพบ
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ถังขยะชํารุดหรือไมWเพียงพอตWอการใชVงาน รองลงมาคือ รWวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใหVทราบ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวWาประชาชนท่ีมีเพศตWางกันมีสWวน
รWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไมWแตกตWางกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยสWวนประชาชนท่ีมีอายุระดับการศึกษาอาชีพรายไดVตWอเดือนและระยะเวลาอาศัยอยูW
มีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกตWางกันอยWางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
คําสําคัญ: การมีสWวนรWวม, การจัดการ, ขยะมูลฝอย 
 

Abstract 
The Public Participation in Solid Waste Management inThaweewatana District 

Areas, Bangkok Metropolis., tart Province. Also, this study attempted to compare the 
level of the public participation in solid waste management In Thaweewatana District 
Areas, Bangkok Metropolis. as classified byte subject’s gender, age, educational level, 
and occupation, amount of monthly income, and length of residency in this sub-
district. The subjects participating in this study were 398 family heads living in 
Thaweewatana District Areas, Bangkok Metropolis. The test statistics used to analyze 
the data were frequency, percentage, means, and standard deviation. Also, t-test and 
one-way ANOVAwere used. Finally, Least Significant Difference Test (LSD) was 
employed to test the differences between pairs. 

The results of the study showed that the people's participation in solid waste 
management in Thawi Watthana district Bangkok The overall picture is in a high level. 
And when considering each aspect, it was found that participation in decision making 
At a high level When analyzing each item, it was found that the people attended the 
community meeting to suggest the problems and needs of the waste management 
of the people, followed by the participation in the cleanliness of the community. 
Participation in operations At a high level When analyzing each item, it was found 
that they participated in community activities in the campaign and participated in 
collecting garbage in the community, followed by participating in using a Tiffin cloth 
bag or basket to buy products in order to reduce the use of plastic bags and foam 
boxes for Participate in receiving benefits At a high level When analyzing each item, it 
was found that they participated in bringing the waste from the household to the 
community trash, followed by Participate in reducing waste, such as plastic bottles, 
glass bottles, or recycled plastic bags Participation in evaluation At a high level When 
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analyzing each item, it was found that they had participated In notice When found 
damaged trash Or insufficient for use, followed by sharing opinions or suggestions on 
community waste management The hypothesis testing found that people of different 
sex participated in the solid waste management in ThawiWatthana district. Bangkok 
No different Therefore rejecting the research hypothesis As for people who are old 
Level of education, occupation, monthly income And duration of stay Public 
participation in solid waste managementThawiWatthana district, Bangkok is significantly 
different at the .05 level, therefore accepting the research hypothesis. 
 
Keyword: Participation, Management, Solid Waste 
 
บทนํา 

ปpจจุบันปpญหาขยะมูลฝอยเปYนปpญหาสิ่งแวดลVอมท่ีสําคัญของประเทศไทย เน่ืองจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีมากข้ึนและเปYนปpญหามายาวนานนับวันย่ิงมีแนวโนVมทวีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกVาวหนVาทางดVาน
เทคโนโลยีจึงมีการประดิษฐCและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของมนุษยCมากข้ึนทําใหVการใชV
ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยWางย่ิงในเมืองและชุมชนขนาดใหญW ปpญหาตWางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เชWน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า เปYนแหลWงพาหะนําโรค และทําใหVทัศนียภาพไมWสวยงาม เปYนตVน 
ในปZ 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ลVานตัน (เปYนพลาสติกในขยะชุมชนกวWา 2 ลVานตัน) 
เพ่ิมข้ึนรVอยละ 1.64 เม่ือเทียบกับปZ 2560 ท่ีมีปริมาณ 27.37 ลVานตัน แลVวถVาเทียบกับชีวิตประจําวัน 
กินขVาวม้ือหน่ึง มีท้ังเศษอาหาร เศษผัก เศษพลาสติก กระป̧องเคร่ืองด่ืม เฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมาก
ถึง 1.15 กิโลกรัมตWอคนตWอวัน และมีแนวโนVมวWาปpญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะทวีความรุนแรง
มากข้ึนมีแนวโนVมมากข้ึนทุกปZ และเปYนขยะอันตรายท่ีมาจากชุมชนมากถึง 638,000ตัน แนวคิด
เก่ียวกับการจัดการขยะในปpจจุบันน้ันคือ การทําใหVขยะเหลือนVอยท่ีสุดและบําบัดท่ีเหลือดVวย
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผลมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและท่ีผWานมาปริมาณขยะชุมชน 
เร่ิมมีปpญหาสWงผลกระทบตWอชีวิตความเปYนอยูWของประชาชนในชุมชนแมVวWาปpจจุบันจะมีการจัดการ
อยWางถูกตVองเพ่ิมข้ึน แตWไมWเพียงพอนอกจากน้ีการดําเนินการท่ีผWานมาของการจัดการขยะมูลฝอยไมWไดV
คํานึงถึงการเตรียมพรVอมในการบริหารจัดการในระยะยาว เน่ืองจากมีขVอจํากัดทางดVานโครงสรVางของ
องคCกรปกครองสWวนทVองถ่ิน งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณC การดําเนินการสWวนใหญWของ
หนWวยงานท่ีเก่ียวขVองมีลักษณะตWางคนตWางทําการจัดสรรงบประมาณจากสWวนกลางมีจํากัดและไมW
ตWอเน่ือง รวมถึงยังคงมีการตWอตVานจากประชาชนในพ้ืนท่ีและบริเวณรอบพ้ืนท่ี ซึ่งเปYนอุปสรรคตWอการ
จัดการขยะมูลฝอย เน่ืองจากหนWวยงานท่ีเก่ียวขVองกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท้ังทางตรงและ
ทางอVอมไมWบูรณาการรWวมกัน รวมถึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะหลายฉบับ และแตWละ
ฉบับมีมาตรการในการบังคับใชVท่ีแตกตWางกัน รวมถึงหนWวยงานท่ีบังคับใชVกฎหมายไมWไดVอยูWในสังกัด
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เดียวกัน  ทํ าใหV วิ ธีการดําเนินงานห รือแนวทางป ฏิ บั ติแตกตW างกัน เกิดปpญ หาซ้ํ าซV อน กัน 
ในดVานภารกิจ และความไมWสอดคลVองของกฎหมายตWางๆ ทําใหVเกิดความไมWคลWองตัวในการบริหาร
จัดการจึงทําใหVการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยไมWมีประสิทธิภาพเทWาท่ีควร 

จากปpญหาดังกลWาวขVางตVน ผูVวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการ
จัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปYนขVอมูลประกอบการวาง
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพ่ือเปรียบเทียบการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการ
ขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปYนพ้ืนท่ีชุมชนหลากหลาย เชWน ชุมชนแฟลต 
คอนโดมิเนียม หมูWบVานจัดสรร และนําผลท่ีไดVจากขVอเสนอแนะจากการศึกษามาใชVประโยชนC 
ในพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเขตทวีวัฒนาไดVอยWางถูกตVอง เหมาะสมและกWอใหVเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการย่ิงข้ึนตWอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดVตWอเดือน และระยะเวลา 
อาศัยอยูW กรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ืองการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยคร้ังน้ีผูVวิจัยไดVศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขVอง
กับการวิจัยเพ่ือนํามาเปYนแนวทางในการวิจัย คือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสWวนรWวม
ความหมายของการมีสWวนรWวมองคCประกอบของการมีสWวนรWวมทฤษฎีเก่ียวกับการมีสWวนรWวม 
การเปรียบเทียบทฤษฎีการมีสWวนรWวมแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขVอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ไดV นําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขVองท่ีไดVจากการทบทวนวรรณกรรม 
มากําหนดเปYนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
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                  ตัวแปรต*น                                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีเปYนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากรคือประชากรในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 
2. กลุWมตัวอยWาง คือประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คํานวณขนาดกลุWมตัวอยWาง 
โดยใชVสู ตร Taro Yamane ท่ี ระดับความเช่ือ ม่ัน  95%(อV างถึงในสุ วิมลติรกานันทC , 

2551:175) จากน้ันทําการเลือกตัวอยWางโดยวิธีการสุWมแบบงWาย ซึ่งจะทําการสุWมประชาชนเขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานครเพ่ือใหVไดVตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษาตามสัดสWวนไดVกลุWมตัวอยWางท่ีใชV
ในการวิจัย คร้ังน้ี จํานวน 398 คนซึ่งสูตรในการคํานวณท่ีใชVในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

สูตรคาํนวณ 

n = 
N 

1+Ne2 

 n = ขนาดของกลุWมตัวอยWางท่ีตVองการ 
 N = ขนาดของประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุWมตัวอยWางท่ียอมรับไดV 
 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีเปYนแบบสอบถามท่ีผูVวิจัยสรVางข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี
และงานวิจัยตWางๆ ท่ีเก่ียวขVองกับการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครโดยแบWงแบบสอบถามออกเปYน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี1ขVอมูลท่ัวไปของผูVตอบแบบสอบถาม เปYนแบบสอบถามท่ีใหVผูVตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบไดVตามรายการ (Check-list) จํานวน 6 ขVอ 

ปRจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดVตWอเดือน 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูW 

 

การมีส�วนร�วมของประชาชน 
ต�อการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
1. การมีสWวนรWวมในการตัดสินใจ 

2. การมีสWวนรWวมในการปฏิบัติการ 

3. การมีสWวนรWวมในการรับผลประโยชนC 
4. การมีสWวนรWวมในการประเมินผล 
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ตอนท่ี2การมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปYนแบบสอบถามท่ีใหVแสดงระดับการมีสWวนรWวมมี 4 ระดับ เกณฑCการใหVคะแนนตามมาตราสWวน
ประมาณคWา 4ระดับ (Rating scale) โดยมีรายละเอียดคําถามท้ังสิ้น 20 ขVอ 

การสร*างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามฉบับน้ี ผูVวิจัยไดVสรVางข้ึนเองโดยมีขั้นตอนในการสรVาง ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง ในเร่ืองการมีสWวนรWวมของประชาชน 

ตWอการจัดการขยะมูลฝอยจากน้ันนํามากําหนดแนวคิดท่ีใชVในการวิจัย กําหนดนิยามและเพ่ือเปYน
แนวทางในการสรVางแบบสอบถาม 

2.  นําแบบสอบถามฉบับรWาง เสนอตWอผูVทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตVอง
เหมาะสมตามจุดมุWงหมายของแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามฉบับรWางท่ีแกVไขตามขVอเสนอแนะของผูVทรงคุณวุฒิ เสนอผูVเช่ียวชาญ 
เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใหVตรงตามเน้ือหาการใชVถVอยคําสํานวน  
ความชัดเจนในขVอคําถาม และครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 

4.  ปรับปรุงแกVไขแบบสอบถามตามท่ีผูVเช่ียวชาญเสนอแนะและนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลVว
ไปทดสอบ (Tryout) กับกลุWมตัวอยWางท่ีมีลักษณะใกลVเคียงหรือเหมือนกับกลุWมตัวอยWางแตWไมWใชWกลุWม
ตัวอยWาง จํานวน 30 คน แลVวนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณCมาวิเคราะหCหาคWาความเช่ือม่ัน โดยใชVวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดVคWาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ
เทWากับ .95 ซึ่งถือวWาแบบสอบถามมีความเช่ือถือไดV สามารถนําไปเก็บขVอมูลจริงตWอไป 
 
การวิเคราะห�ข*อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูVวิจัยใชVวิธีการวิเคราะหCขVอมูล ดังน้ี 
1.  นําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณCในการตอบแบบสอบถาม 

แลVวนํามาลงรหัสขVอมูลและนํามาวิเคราะหC ประมวลผลดVวยคอมพิวเตอรCโดยใชVโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะหCขVอมูล  

2.  วิเคราะหCขVอมูลท่ัวไปของผูVตอบแบบสอบถาม ไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดVตWอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูW สถิติที่ใชV คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดVแกW ความถ่ี และรVอยละ 

3. วิเคราะหCขVอมูลการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชVคือ สถิติเชิงพรรณนาไดVแกW ความถ่ีรVอยละคWาเฉลี่ยและสWวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

4.  ทดสอบสมมติฐานโดยใชVสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตWางระหวWางตัวแปรตVน 
กับตัวแปรตามโดยใชVสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตWางระหวWางตัวแปรตVนท่ีมี 2 กลุWม 
และใชVสถิติ One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตWางระหวWางตัวแปรตVนท่ีมี 3 กลุWมข้ึนไป
และหากพบวWามีความแตกตWางอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จะทําการทดสอบความ
แตกตWางรายคูWดVวยวิธีการ LSD (Least significant difference test)  
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เกณฑ�การแปลผล 
การแปลความหมายของคWาเฉลี่ยมีเกณฑC ดังน้ี 

สูตรอันตรภาคช้ัน = 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสดุ) 

จํานวนช้ัน 

สูตรอันตรภาคช้ัน = 
4 - 1 

4 
       = 0.75  
คWาเฉลี่ย 3.26-4.00 มีสWวนรWวมมากท่ีสุด หมายถึง การมีสWวนรWวมอยูWในระดับมากท่ีสุด 
คWาเฉลี่ย 2.51-3.25 มีสWวนรWวมมาก หมายถึง การมีสWวนรWวมอยูWในระดับมาก 
คWาเฉลี่ย 1.76-2.50 มีสWวนรWวมนVอย หมายถึง การมีสWวนรWวมอยูWในระดับนVอย 
คWาเฉลี่ย 1.00-1.75 มีสWวนรWวมนVอยท่ีสุด หมายถึง การมีสWวนรWวมอยูWในระดับนVอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครโดยการศึกษาคร้ังน้ีเปYนการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาระดับการมีสWวน
รWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครเพ่ือเปรียบเทียบ 
การมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดVตWอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูW ประกอบดVวย 4 ดVานไดVแกW
ดVานการมีสWวนรWวมในการตัดสินใจดVานการมีสWวนรWวมในการปฏิบัติการดVานการมีสWวนรWวมในการรับ
ผลประโยชนCและดVานการมีสWวนรWวมในการประเมินผลโดยใชVแบบสอบถามเปYนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขVอมูลกับประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครท่ีเปYนกลุWมตัวอยWาง จํานวน398คนโดย
ใชVสูตรคํานวณขนาดกลุWมตัวอยWางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%(อVางถึงในสุวิมล 
ติรกานันทC , 2551:175) ส ถิ ติ ท่ี ใชV ในการวิเคราะหC ขVอ มูลไดVแกWความ ถ่ีรVอยละคW าเฉลี่ ยและ 
สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐานซึ่งทดสอบสมมติฐานโดยใชVสถิติ t-test และใชVสถิติ One-way ANOVA  
หากพบวWามีความแตกตWางอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 จะทําการทดสอบความ
แตกตWางรายคูWดVวยวิธีการ LSD (Least significant difference test) สรุปผลการศึกษาและอภิปราย
ผลตามลําดับดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห�ข*อมูลท่ัวไป 
ผลการศึกษาพบวWาการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานครกลุWมตัวอยWางของการวิจัยสWวนใหญWเปYนเพศหญิงมากกวWาเพศหญิงมีชWวงอายุ 41 ปZข้ึน
ไป - 50 ปZระดับการศึกษาอยูWในระดับปริญญาตรีมีอาชีพรับจVางท่ัวไปมีรายไดVตWอเดือน 15,001 – 
20,000 บาทและระยะเวลาอาศัยอยูW11 – 15 ปZ 

2. ผลการวิเคราะห�ข*อมูลการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการจัดการขยะมูลฝอย 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหCขVอมูลแบWงเปYน4 ดVานคือ1) ดVานการมีสWวนรWวมในการตัดสินใจ 2) ดVานการมี
สWวนรWวมในการปฏิบัติการ 3) ดVานการมีสWวนรWวมในการรับผลประโยชนC 4) ดVานการมีสWวนรWวมในการ
ประเมินผลผลการศึกษาพบวWาการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูWในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWาดVานการมีสWวนรWวม
ในการตัดสินใจอยูWในระดับมาก เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWา ประชาชนรWวมการประชุมประชาคม 
เพ่ือเสนอแนะปpญหาและความตVองการในจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เปYนลําดับแรก รองลงมา
คือ มีสWวนรWวมเก่ียวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน และไดVรับรูVขVอมูลขWาวสารและเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของชุมชนดVานการมีสWวนรWวมในการปฏิบัติการ อยูWในระดับ
มาก เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWา มีสWวนรWวมปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนในการรณรงคCและรWวมเก็บขยะ
มูลฝอยในชุมชน รองลงมาคือ มีสWวนรWวมใชVถุงผVาป�¤นโตหรือตะกรVามาซื้อสินคVาเพ่ือลดการใชV
ถุงพลาสติกและกลWองโฟม และมีสWวนรWวมในการนําขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาทําเปYนปุ̧ยหมักหรือ 
นํ้าหมักจุลินทรียCชีวภาพดVานการมีสWวนรWวมในการรับผลประโยชนC อยูWในระดับมาก เม่ือวิเคราะหC 
รายขVอ พบวWามีสWวนรWวมในการนําขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาท้ิงลงถังขยะของชุมชน รองลงมาคือ  
มีสWวนรWวมในการลดขยะมูลฝอยเชWนขวดพลาสติกขวดแกVวหรือถุงพลาสติกท่ีใชVแลVวนํากลับมาใชVใหมW 
และมีสWวนรWวมไมWท้ิงขยะลงลําคลองหรือใตVถุนบVานทําใหVลําคลองสะอาดดVานการมีสWวนรWวมในการ
ประเมินผล อยูWในระดับมาก เม่ือวิเคราะหCรายขVอ พบวWามีสWวนรWวมในการแจVงใหVทราบเม่ือพบถังขยะ
ชํารุดหรือไมWเพียงพอตWอการใชVงาน รองลงมาคือ รWวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนใหVทราบ และมีสWวนรWวมในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
รักษาความสะอาดของชุมชน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูล

ฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยจําแนกตามขVอมูลท่ัวไปของผูVตอบแบบสอบถามไดVแกW 
เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพรายไดVตWอเดือนและระยะเวลาอาศัยอยูWสรุปผลการศึกษาไดVดังน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวWาประชาชนท่ีมี เพศตWางกันมีสWวนรWวมของประชาชน 
ตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไมWแตกตWางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
สWวนประชาชนท่ีมีอายุระดับการศึกษาอาชีพรายไดVตWอเดือนและระยะเวลาอาศัยอยูWมีสWวนรWวมของ
ประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 
การอภิปรายผล 

1.การมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผูVวิจัยนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลดังน้ี 

จากการศึกษาวิจัยการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวWาในภาพรวมอยูWในระดับมากซึ่งสอดคลVองกับการศึกษาของ 
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ประพฤกษCนิลโมทยC (2550, บทคัดยWอ) ไดVศึกษาเร่ืองการมีสWวนรWวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตําบลย่ีงออําเภอย่ีงอจังหวัดนราธิวาสผลการศึกษาพบวWากลุWมตัวอยWาง 
มีสWวนรWวมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับมากในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะ 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในปpจจุบันใชVสื่อประชาสัมพันธCขVอมูลขWาวสารตWางๆรณรงคC 
ใหVมีการลดภาวะโลกรVอนประชาชนในชุมชนจึงตระหนักถึงการลดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและ
ประชาชนไดVรับความสะดวกจากการท่ีมีเจVาหนVาท่ีของเขตรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอยเปYน
ประจําทุกวันมีการวางถังขยะของเขตใหVเพียงพอตWอความตVองการของประชาชนและเทศบาลรณรงคC
ขอความรWวมมือไมWใหVประชาชนท้ิงขยะลงลําคลองหรือใตVถุนบVานเน่ืองจากขยะมูลฝอยทําใหVสภาพ 
ภูมิทัศนCไมWสวยงามแลVวยังเปYนแหลWงเพาะพันธุCเช้ือโรคตWางๆนําสูWการแพรWระบาดของโรคติดตWอเชWนโรค
ไขVเลือดออกซึ่งทุกปZมีการแพรWระบาดของโรคประชาชนจึงตVองรWวมกันรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณชุมชนโดยสรุปการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครเม่ือพิจารณาเปYนรายดVานสามารถสรุปอภิปรายผลไดVดังน้ี 

1.1 ดVานการมีสWวนรWวมในการตัดสินใจผลการศึกษาพบวWาโดยภาพรวมอยูWในระดับมาก 
ในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะประชาชนรWวมกันเก่ียวกับการรักษาความสะอาด 
ในชุมชนประชาชนในชุมชนไดVรับรูVขVอมูลขWาวสารและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจรของชุมชนมีการเขVารWวมประชุมประชาคมเพ่ือเสนอแนะปpญหาและความตVองการในจัดการ
ขยะมูลฝอยรWวมกับชุมชน วางแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแกVไขปpญหาขยะแบบครบวงจร
ประชาชนไดVใหVขVอมูลเก่ียวกับชุมชนของตนเองแกWเจVาหนVาท่ีเพ่ือประโยชนCในการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของชุมชน และมีสWวนรWวมในการวิเคราะหCปpญหาและความตVองการของประชาชนในชุมชน
เพ่ือจัดทําโครงการ/ กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยระดับนVอยในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWา
ประชาชนควรจะไดVมีสWวนในการวิเคราะหCปpญหารWวมกับหนWวงงานหรือผูVนําชุมชนและความตVองการ
ของประชาชนจึงทําใหVประชาชนมีสWวนรWวมนVอย 

1.2 ดVานการมีสWวนรWวมในการปฏิบัติการผลการศึกษาพบวWาโดยภาพรวมอยูWในระดับมาก 
ในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะประชาชนมีสWวนรWวมปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนในการ
รณรงคCและรWวมเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนในการดําเนินชีวิตไมWวWาจะการซื้อสินคVาประชาชนมีสWวนรWวม
ใชVถุงผVาป�¤นโตหรือตะกรVามาซื้อสินคVาเพ่ือลดการใชVถุงพลาสติกและกลWองโฟมใหVประชาชนมีความ
ตระหนักถึงภาวะโลกรVอน และทางหนWวยงานและชุมชนรณรงคCใหVรWวมกันนําขยะมูลฝอยในครัวเรือน
มาทําเปYนปุ̧ยหมักหรือนํ้าหมักจุลินทรียCชีวภาพเพ่ือมาใชVในครัวเรือ โดยปกติจากท่ีผWานจะใหVสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชทําใหVคุณภาพชีวิตของประชาชนอาจจะไดVรับผลกระทบในระยะยาวไดV 

1.3 ดVานการมีสWวนรWวมในการรับผลประโยชนCผลการศึกษาพบวWาโดยภาพรวมอยูWในระดับมาก
ในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะหนWวยงานและชุมชนมีการประชาสัมพันธCขVอมูล
ขWาวสารตWางๆรณรงคCใหVมีการลดภาวะโลกรVอนประชาชนในชุมชนจึงทําใหVประชาชนตระหนักถึง 
การทําใหVเกิดขยะนVอยท่ีสุดไดVแกWลดขยะมูลฝอยนําขวดพลาสติกขวดแกVวหรือถุงพลาสติกท่ีใชVแลVว 
นํากลับมาใชVใหมWซื้อผลิตภัณฑCชนิดเติมแบบถุงพลาสติกมาใชVแทนการซื้อผลิตภัณฑCแบบขวดทําใหVลด
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รายจWายเชWนนํ้ายาลVางจานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนการมีสWวนรWวมในการนาขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนมาท้ิงลงถังขยะและการมีสWวนรWวมในการไมWท้ิงขยะลงลําคลองหรือใตVถุนบVานทําใหV 
ลําคลองสะอาดประชาชนไดVรับความสะดวกจากการท่ีมีเจVาหนVาท่ีของเขตรักษาความสะอาด 
คอยจัดเก็บขยะมูลฝอยเปYนประจําทุกวันมีการวางถังขยะเพียงพอตWอความตVองการของประชาชน 
และรณรงคCขอความรWวมมือไมWใหVประชาชนท้ิงขยะลงลําคลองหรือใตVถุนบVาน ซึ่งเขตทวีวัฒนา 
มีลําคลองอาจจะสWงใหVสภาพภูมิทัศนCไมWสวยงามแลVวยังเปYนแหลWงเพาะพันธุCเช้ือโรคตWางๆนําสูWการแพรW
ระบาดของโรคติดตWอเชWนโรคไขVเลือดออกซึ่งทุกปZมีการแพรWระบาดของโรคประชาชนจึงตVองรWวมกัน
รักษาความสะอาดภายในบริเวณชุมชน 

1.4 ดVานการมีสWวนรWวมในการประเมินผลผลการศึกษาพบวWาโดยภาพรวมอยูWในระดับนVอย 
ในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะประชาชนมีความคิดเห็นวWาการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนเปYนภารกิจงานประจําท่ีเขตจะตVองดําเนินการใหVบริเวณชุมชนมีความสะอาดประชาชน 
จึงไมWไดVใหVความสนใจในการประเมินผลการเก็บขนสWงลําเลียงและการกําจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บ
ขยะรวมถึงประชาชนไมWเห็นความสําคัญของการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบรายไดVจากการ
จัดเก็บคWาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการเปรียบเทียบการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานครโดยจําแนกตามขVอมูลท่ัวไปของผูVตอบแบบสอบถามผลการทดสอบสมมติฐานพบวWา
ประชาชนท่ีมีเพศตWางกันมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครไมWแตกตWางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยสWวนประชาชนท่ีมีอายุระดับการศึกษา
อาชีพรายไดVตWอเดือนและระยะเวลาอาศัยอยูWตWางกันการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูล
ฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกตWางกันจึงยอมรับสมมติฐานสามารถสรุปอภิปรายผลดังน้ี 

2.1 เพศพบวWาประชาชนท่ีมีเพศตWางกันการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูล
ฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไมWแตกตWางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานซึ่งสอดคลVองกับ
งานวิจัยของปาจรียCหละตํา (2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครอบครัวริม
ทะเลสาบสงขลาเทศบาลตําบลสิงหนครจังหวัดสงขลาพบวWาเพศมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ยังสอดคลVองกับการวิจัยของจีรวัฒนC พูลทรัพยC 
(2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะของผูVพักอาศัยในอาคารท่ีพักขVาราชการกรมพลาธิการ
ทหารบกเพศมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
ยังสอดคลVองกับการวิจัยของกิตติวิชาวงคC (2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุWงสะเดาตําบลวังเย็นอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราพบวWา
ประชาชนท่ีมีเพศตWางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตWางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05ความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะประชาชนท่ีมีเพศตWางกันมีสWวนรWวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนมีการปฏิบัติกิจกรรมการรักษาความสะอาดภายในบริเวณชุมชนรWวมกันชุมชนและ
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หนWวยงานท่ีเก่ียวขVองไดVอยWางสมํ่าเสมอโดยท่ีประชาชนไดVตระหนักถึงการจัดการขยะภายในชุมชน 
จึงรWวมมือกัน 

2.2 อายุพบวWาประชาชนท่ีมีอายุตWางกันการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูล
ฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของกิจจา ยังดํา (2554) การศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองคCการบริหารสWวนตําบลควนขันอําเภอเมือง
สตูลจังหวัดสตูลพบวWาประชาชนท่ีมีอายุตWางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไมWแตกตWางกัน
ขัดแยVงกับการวิจัยของรัฐนันทCบุญประดิษฐC (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ในทVองถ่ินของประชาชนตําบลไทยสามัคคีอําเภอวังนํ้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาพบวWาประชาชนท่ีมี
อายุตWางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไมWแตกตWางกันในความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอายุ 
มีความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยเน่ืองจากผูVท่ีมีอายุมากกวWาจะมีประสบการณC 
ในการจัดการปpญหาดVานขยะมากกวWาผูVท่ีมีอายุนVอยกวWาทําใหVสามารถตระหนักถึงปpญหาขยะมูลฝอย 
ไดVดีกวWาและสามารถจัดการขยะไดVดีกวWาผูVท่ีมีอายุนVอยขัดแยVงกับการวิจัยของเพ็ญพิศขันแกลVว (2552) 
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองคCการบริหารสWวนตําบลควนปริง
อําเภอเมืองต รังจั งห วัดต รังพบวWาประชาชน ท่ี มี เพศตW างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ 
มูลฝอยไมWแตกตWางกัน 

2.3 ระดับการศึกษาพบวWาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตWางกันการมีสWวนรWวมของประชาชน
ตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของกิตติวิชาวงคC (2554) 
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุWงสะเดาตําบลวังเย็น
อําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราพบวWาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตWางกันมีพฤติกรรม 
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตWางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ยังสอดคลVองกับการวิจัยของรุWง
อรุณวงษCอินทรC (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองอWางศิลาอําเภอเมืองชลบุรีพบวWาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตWางกันมีพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีแตกตWางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

2.4 อาชีพพบวWาประชาชนท่ีมีอาชีพตWางกันการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอการจัดการขยะมูล
ฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของรุWงอรุณวงษCอินทรC (2556) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอWางศิลาอําเภอเมืองชลบุรี พบวWา
ประชาชนท่ีมีอาชีพตWางกันมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตWางกันท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05  

2.5 รายไดVตWอเดือนพบวWาประชาชนท่ีมีรายไดVตWอเดือนตWางกันการมีสWวนรWวมของประชาชนตWอ
การจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของรุWงอรุณวงษCอินทรC (2556) 
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ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอWางศิลาอําเภอเมือง
ชลบุรีพบวWาประชาชนท่ีมีรายไดVตWอเดือนในครัวเรือนตWางกันมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไมW
แตกตWางกันขัดแยVงกับการวิจัยของเพ็ญพิศขันแกลVว (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชนในเขตองคCการบริหารสWวนตําบลควนปริงอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง พบวWา
ประชาชนท่ีมีรายไดVตWอเดือนในครัวเรือนตWางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกตWางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05  

2.6 ระยะเวลาอาศัยอยูWพบวWาประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยูWตWางกันการมีสWวนรWวมของ
ประชาชนตWอการจัดการขยะมูลฝอยเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตWางกัน 
อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัยของ 
ถนอมขวัญพันธCสนิท (2550, บทคัดยWอ) ไดVศึกษาเร่ืองการมีสWวนรWวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWอทองอําเภอบWอทองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวWาประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูWตWางกันมีสWวนรWวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตWางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05
ความคิดเห็นของผูVวิจัยเห็นวWาอาจเปYนเพราะประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูWในตําบลตWางกันทําใหVมี
ความคุVนเคยกับประชาชนครัวเรือนขVางเคียงนVอยในบางคร้ังอาจไมWไดVใหVความรWวมมือเขVารWวมโครงการ
กิจกรรมท่ีชุมชนดําเนินการรWวมกับชุมชนหรือหนWวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขVองระยะเวลาอาศัยอยูWตWางกันจึงทํา
ใหVการปฏิบัติกิจกรรมตWางๆสWงผลใหVประชาชนมีสWวนรWวมตWอการจัดการขยะมูลฝอยรWวมกับชุมชน
ดําเนินการแตกตWางกัน 
 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรสWงเสริมใหVประชาชนมีสWวนรWวมในการจัดการขยะมูลฝอยอยWางตWอเน่ืองโดยใหVมีการเขVา

รWวมประชุมประชาคม เพ่ือเสนอแนะปpญหาและความตVองการในจัดการขยะมูลฝอยของรWวมกับชุมชน 
ในการวางแผนงานโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือแกVไขปpญหาขยะแบบครบวงจรและควรจะมีสWวนในการ
วิเคราะหCปpญหารWวมกับหนWวงงานหรือผูVนําชุมชน 

2. ควรสรVางแรงจูงใจในการมีสWวนรWวมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เชWน การมอบ
รางวัลมอบใบประกาศเกียรติคุณใหVกับผูVที่มีสWวนรWวม เปYนตVน 

3. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตWอการมีสWวนรWวมในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือนําสูWการศึกษาความเปYนไปไดVของการจัดทําโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรรWวมกับ
ภาครัฐและเอกชน 

ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรมีสWงเสริมสWงเสริมการปลูกจิตสํานึกและรณรงคCใหVประชาชนรูVจักการการคัดแยกขยะ

โดยใชVหลัก 3Rs ไดVแกWการลดการใชV (Reduce) การใชVซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใชVใหมW (Recycle) 
โดยใหVประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยกWอนท้ิงเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลWงกําเนิดและนํา
กลับมาใชVประโยชนCใหมWโดยเนVนการคัดแยกขยะจากแหลWงกําเนิดในครัวเรือน 
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2. ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเชิงคุณภาพ
และศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากตัวแปรท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีท่ีมีผลตWอการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนเพ่ือนํามาเปYนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยWางถูกวิธีและมีความเหมาะสมกับชุมชน 

3. ควรมีการพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด คือ 
การกําจัดขยะโดยการมีสWวนรWวมของประชาชนในการแกVไขปpญหารWวมกับภาครัฐและเอกชน 
อันจะนําไปสูWการแกVไขปpญหาการจัดการขยะไดVอยWางย่ังยืนตWอไป 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาการจัดการดVานการตลาด รวมถึงปpญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจัดการรVานกาแฟสดของผูVประกอบการในพ้ืนท่ีศึกษา และศึกษาพฤติกรรมการใชV 
บริการรVานกาแฟสด และการใหVความสําคัญตWอปpจจัยดVานการตลาดบริการของผูVบริโภคในอําเภอนคร
ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยใชVแบบสอบถามจากผูVประกอบการจํานวน 19 ราย และเน่ืองจาก
ประชากรผูVบริโภคกาแฟสดมีขนาดใหญWและไมWทราบจานวนประชากรท่ีแนWนอนจึงใชVสูตรคํานวณแบบ
ไมWทราบขนาดตามวิธีของ W.G.CochranทาการสุWมแบบบังเอิญ (accidental sampling) ท่ีระดับคWา
ความเช่ือม่ันรVอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรVอยละ 5 (กัลยา, 2549:74) โดยกาหนดใหV
สัดสWวนของประชากรเทWากับ 0.20 เพ่ือใหVไดVขนาดตัวอยWางท่ีเหมาะสมกับการศึกษาผูVบริโภค จํานวน 
250 ราย โดยทําการวิเคราะหCขVอมูลโดยใชVสถิติเชิงพรรณนา และใชVการวิเคราะหCคWาสถิติ chi-square 

ผลการวิจัยพบวWา 
การศึกษาการจัดการดVานการตลาดรVานกาแฟสดของผูVประกอบการ พบวWาผูVประกอบการใหV

ความสําคัญตWอการจัดการดVานการตลาดในดVานราคาสูงสุด คือ มีราคาท่ีเหมาะสมกับชนิดของกาแฟ 
และมีราคาท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีต้ังและสิ่งอานวยความสะดวกของรVาน ผลการศึกษาถึงระดับปpญหา
และอุปสรรคในการจัดการดVานการตลาดบริการรVานกาแฟสด พบวWามีเพียงดVานชWองทางการจัด
จําหนWายเพียงดVานเดียวเทWาน้ัน ปpญหาการจัดการรVานกาแฟท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือไมWมีบริการท่ีจอดรถ
ตลอดเวลาและไมWบริการจัดสWงถึงท่ี 
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูVบริโภคตัวอยWางพบวWา ผูVบริโภคตัวอยWาง รVอยละ 67 
นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทเย็นมากท่ีสุด โดยกวWารVอยละ 44 เลือกด่ืมกาแฟมากกวWาเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ รVาน
กาแฟท่ีบริโภคสWวนใหญWไปใชVบริการมากท่ีสุดคือรVานคาเฟ�อเมซอน โดยผูVบริโภครVอยละ 59 ใหVเหตุผล
ในการไปใชVบริการเพราะติดใจในรสชาติ และอีกรVอยละ 76 มีวัตถุประสงคCในการไปใชVบริการรVาน
กาแฟเพ่ือด่ืมกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ผูVบริโภคตัวอยWางอีกเกือบรVอยละ 51 เสียคWาใชVจWายในการไปใชV
บริการรVานกาแฟคร้ังละ 51 – 100 บาท และอีกรVอยละ 45 จะไปใชVบริการในเวลา12.00 น. เปYนตVน
ไป ผูVบริโภครVอยละ 51 จะไปใชVบริการรVานกาแฟสดในชWวง วันเสารC – อาทิตยC โดยการไปใชVบริการ
รVานกาแฟน้ันจะข้ึนอยูWกับตนเอง และจะเลือกบริโภคท่ีรVานมากกวWาซื้อกลับบVาน 

ผลการทดสอบเพ่ือวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWาง ปpจจัยสWวนบุคคลและประเภทของ
เคร่ืองด่ืม พบวWาเคร่ืองด่ืมประเภทเย็นมีความสัมพันธCกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดVเฉลี่ย
ตWอเดือน โดยพบวWาผูVบริโภคเพศหญิง อายุตํ่ากวWา  20 ปZ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนนVอยกวWา 10,000 บาท นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทเย็นมากท่ีสุด นอกจากน้ี
จากผลการศึกษายังพบวWา กาแฟเปYนรายการเคร่ืองด่ืมท่ีมีความสัมพันธCกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และ รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน โดยพบวWาผูVบริโภคเพศหญิง อายุมากกวWา 20 ปZข้ึนไป มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนมากกวWา 10,000 บาท นิยมด่ืมกาแฟมากกวWา
เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ สWวนดVานคWาใชVจWายในการไปใชVบริการรVานกาแฟสดตWอคร้ัง พบวWามีความสัมพันธCกับ 
อายุ อาชีพ และรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน โดยพบวWาผูVบริโภคท่ีมีอายุตํ่ากวWา  20 ปZ มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนตํ่ากวWา  10,000 บาท จะเสียคWาใชVจWายในการไปใชVบริการรVาน
กาแฟคร้ังละ 51 – 100 บาท ในดVานชWวงเวลาท่ีผูVบริโภคตัวอยWางไปใชVบริการรVานกาแฟสดพบวWามี
ความสัมพันธCกับ อาชีพ โดยกลุWมนักเรียน/นักศึกษาสWวนใหญWจะไปใชVบริการหลังเวลา 12.00 น. 

ผลการศึกษาการใหVความสําคัญตWอปpจจัยดVานการตลาดบริการของผูVบริโภคในการไปใชV
บริการรVานกาแฟสด พบวWา ผูVบริโภคใหVความสําคัญสูงสุดในดVานบุคลากร โดยในปpจจัยน้ีผูVบริโภคใหV
ความสําคัญสูงสุดในดVานพนักงานมีจิตบริการ มีมารยาทและมนุษยCสัมพันธCดี เปYนกันเอง ย้ิมแยVม
แจWมใส รองลงมาคือดVานกระบวนการการใหVบริการ โดยในปpจจัยน้ีผูVบริโภคใหVความสําคัญสูงสุดใน
ดVานมีระบบการใหVบริการท่ีไดVมาตรฐานสมํ่าเสมอทุกคร้ัง และปpจจัยท่ีผูVบริโภคตัวอยWางใหVความสําคัญ
นVอยท่ีสุด คือ ดVานการสWงเสริมการตลาด โดยผูVบริโภคใหVความสําคัญสูงสุดในดVานการใหVสWวนลดใน
เทศกาล/โอกาสตWางๆ 

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูVบริโภค, รVานกาแฟสด, การจัดการตลาด 
 

Abstract 
 The research objectives are to study service marketing mix management and 
its problems and obstacles in brewed-coffee shop management, as well as to study 
consumer behavior towards brewed-coffee shop and their priority towards service 
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marketing mix factors. The study collected needed data from 19 brewed coffee shop 
and 250 individual consumers in Nakhonchaisri District, Nakhonpathom province. 
Questionnaire was used as a data collection tool. The collected data was mainly 
analyzed by using descriptive statistics and chi-square test. 

The study showed that : 
The study of brewed coffee shops’ marketing management found that shop 

owners took priority consideration on price factor. They had to set reasonable price 
for each coffee type and store’s location as well as its facilities provided. 
Nonetheless, distribution channel was the only factor found to be most problematic. 
Especially, there was no parking space provided and delivery services. 

The study of consumer behavior in the coffee shop found that about 67 
percent of respondents preferred iced drinks. Forty-four percent of them chose iced 
or hot coffee rather than other drinks. Café Amazon found to be the most popular 
coffee shop among the respondents, and about 59 percent claimed because of its 
taste. About 76 percent of the respondents visited coffee shop because they wanted 
to enjoy a cup of coffee or other drinks. Almost 51 percent spent around 51 – 100 
baht once they went to the coffee shop. Moreover, the respondents preferred to go 
to coffee shop in the afternoon (after 12:00 a.m.), especially during the weekend. 
Most respondents also claimed that they relied on themselves in deciding to visit the 
coffee shop. They preferred to enjoy the drinks at the shop rather than take away. 

The test of association between personal factors i.e. gender, age, education, 
occupation, and income versus types of drinks found that iced drinks were 
significantly associated with female university students aged under 20 years old who 
earned less than 10,000 baht a month. Furthermore, for type of drinks, the research 
found that the amount of expenditures spent in the coffee was significantly 
associated with female university students aged above 20 years old and earned 
income more than 10,000 baht a month. Specifically, it was found that university 
students under 20 years old who earned less than 10,000 baht a month spent 
around 51 – 100 baht once he/she visited the coffee shop rather than lower or 
higher ranges. Lastly, coffee shop visiting time after 12.00 a.m. was found associated 
with university students. 

The study also found that the consumers weighted their priority on people 
factor, which staffs’ service minded and their human relation was the main focus. 
The second priority found to be process factor, which the service standard was 
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scored the highest satisfaction in this factor. Lastly, the consumers’ least priority in 
marketing mix found to be promotion factor, which seasonal discount/occasional 
discount was scored the lowest satisfaction. 

 
Keywords: Marketing Management Consumers’ Behavior Brewed Coffee Shop 
 
ความเปmนมาและความสําคัญของปRญหา 
 กาแฟจัดเปYนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหน่ึงของโลกในปZ พ.ศ.2555 ผลผลิตกาแฟของโลกมี
ปริมาณถึง 8.03 ลVานตัน ซึ่งแบWงออกเปYนกาแฟพันธุCอาราบิกVา รVอยละ 62 และพันธุCโรบัสตVา รVอยละ
38 โดยประเทศไทยสามารถผลิตกาแฟไดVคิดเปYน รVอยละ 0.52 ของโลก ในปZ พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 
2555 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีในการผลิตกาแฟประมาณ 302,860 ไรW (จินตนCกานตC, 2558) โดยแหลWง
ปลูกกาแฟพันธุCโรบัสตVาท่ีสําคัญในประเทศไทยอยูWทางภาคใตV ไดVแกW จังหวัดสุราษฎรCธานี ชุมพร 
ระนอง นครศรีธรรมราช กระบ่ี และจังหวัดพังงา (สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,2558) และ
แหลWงปลูกกาแฟสายพันธุCอาราบิกVาท่ีสําคัญท่ีอยูWทางภาคเหนือของประเทศไทย ไดVแกW จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหมW แมWฮWองสอน และจังหวัดเพชรบูรณC ซึ่งมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตWอการปลูกกาแฟสายพันธุCอารา
บิกVาอยูWท่ีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 800 เมตรข้ึนไป (สํานักงานมาตรฐานสินคVาเกษตร
และอาหารแหWงชาติ, 2558)  

ขVอมูลจากบริษัทศูนยCวิจัยกสิกรไทยยังพบวWา ตลาดกาแฟมีอัตราการเจริญเติบโตอยWาง
ตWอเน่ือง โดยจากเดิมท่ีกลุWมผูVบริโภคสWวนใหญWเปYนนักทWองเท่ียวหรือวัยทํางาน ไดVขยายตัวไปยังกลุWม
นักเรียน นักศึกษา เปYนผลทําใหVอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยเพ่ิมข้ึน โดยในปZ พ.ศ.2550 การ
บริโภคกาแฟเฉลี่ยอยูWท่ี 130-150 แกVวตWอคนตWอปZ โดยคาดวWาเปYนคนไทยท่ีบริโภคกาแฟรVอยละ30 
ของประชากรท้ังหมด (ศูนยCวิจัยกสิกรไทย, 2548) ในขณะท่ี พ.ศ.2554 อยูWท่ี 233 แกVวตWอคนตWอปZ 
นอกจากน้ีพฤติกรรมของผูVบริโภคก็เปลี่ยนไปดVวย จากเดิมท่ีนิยมบริโภคกาแฟสําเร็จรูป ไดVมีการหันมา
บริโภคกาแฟค่ัวบดเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีรสชาติท่ีดี มีความสดใหมW อีกท้ังกาแฟท่ีผลิตในประเทศ
ไทยยังไดVรับความนิยมมากข้ึน เชWน กาแฟจากดอยชVาง ดอยวาวี กาแฟโครงการหลวงเปYนตVน 
เน่ืองจากกาแฟจากแหลWงเหลWาน้ีมีเอกลักษณCเฉพาะตัว (ศูนยCวิจัยกสิกรไทย, 2546) ตลาดกาแฟค่ัวบด
ปpจจุบันไดVรับความนิยมมากข้ึน โดยการเติบโตสWวนใหญWมาจากการขยายตลาดของรVานกาแฟพรีเม่ียม 
นอกเหนือไปจากน้ันคือการท่ีผูVบริโภคมีเคร่ืองชงกาแฟค่ัวบดเองท่ีบVาน ในประเทศไทยทุกๆ 100 
ครัวเรือนจะมีไมWถึง 5 ครัวเรือนท่ีมีเคร่ืองชงกาแฟค่ัวบด เม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปท่ีประมาณ 7-8 ครัวเรือนในทุกๆ 10 ครัวเรือนจะมีเคร่ืองชงกาแฟค่ัวบด  

ตลาดกาแฟค่ัวบดในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตขยายตัวไดVอีกมาก ท้ังการขยายตลาดของ
รVานกาแฟ และการขยายตัวของกลุWมผูVบริโภค (ศูนยCวิจัยกสิกรไทย, 2550) ซึ่งอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เปYนอําเภอท่ีมีความเกWาแกWและความเจริญมาชVานาน ซึ่งก็เปYนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีการเติบโต
ในเร่ืองของรVานกาแฟท่ีเป�ดกันเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆดVวยเหตุผลท่ีวWาตัวอําเภอนครชัยศรีอยูWหWางจากกรุงเทพฯ
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ตามทางหลวงแผWนดินสายเพชรเกษม 43 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี 284.031  ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปYนอําเภอ
ท่ีมีความเจริญท้ังในดVานอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกตWาง ๆ โดยเปYนแหลWงท่ีต้ังของ
สถานท่ีทางราชการท่ีสําคัญ  รวมถึงเปYนแหลWงทWองเท่ียววิถีเกษตร ซึ่งอําเภอนครชัยศรีเปYนแหลWงท่ีไมW
หWางจากกรุงเทพมหานครมากนัก รวมถึงเปYนทางผWานในการเดินทางไปจังหวัดอ่ืน ซึ่งทําใหVกลายเปYน
แหลWงท่ีผูVคนชอบเดินทางมาสัมผัสลักษณะธรรมชาติ และจากกระแสการทํารVานกาแฟสไตลCธรรมชาติ
ทําใหV ในอําเภอนครชัยศรีไดVมีการเป�ดรVานกาแฟท่ีเปYนลักษณะผสมผสานกับการเกษตร ทําใหVมีรVาน
กาแฟเกิดข้ึนมากมาย จากเหตุผลดังกลWาว จึงทําใหVสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของผูVบริโภคตWอการ
ใชVบริการรVานกาแฟของผูVบริโภคในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมท้ังน้ีเพ่ือจะไดVนาขVอมูลมาเปYน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑCและบริการท่ีเก่ียวขVองเพ่ือตอบสนองความตVองการการบริโภคของ
กลุWมเป�าหมายตWอไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

กานตCธีรC (2557) ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธCการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับรVานกาแฟขนาด
เล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหมW มีวัตถุประสงคCเพ่ือ 1.) ทราบพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของผูVบริโภคท่ีเก่ียวกับกลยุทธCการตลาดของรVานกาแฟขนาดเล็กในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
เชียงใหมW 2.) เพ่ือทราบวิธีการจัดการและกลยุทธCการตลาดท่ีใชVในการดําเนินงานของรVานกาแฟขนาด
เล็ก 3.) เพ่ือเสนอกลยุทธCการตลาดท่ีเหมาะสมของรVานกาแฟขนาดเล็ก ทําการศึกษาโดยใชV
แบบสอบถามทาการวิเคราะหCขVอมูลโดยใชVวิธีการสุWมตัวอยWางแบบบังเอิญ และนํามาวิเคราะหCโดยใชV
วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ีและอัตราสWวนรVอยละ ทําการวิเคราะหC SWOT 
และการสรVางกลยุทธCดVวยการวิเคราะหCเมทริกซCกลยุทธC TOWS MetrixมีกลุWมตัวอยWางเปYนนักศึกษา
และบุคลากรบริเวณสถานศึกษา จํานวน 403 รายซึ่งแบWงผูVบริโภคกาแฟสดออกเปYนสองกลุWมคือ กลุWม
นักศึกษา และบุคลากร ผลการศึกษาพบวWากลุWมนักศึกษาสWวนมากมีอายุ 19-22 ปZ โดยศึกษาอยูWใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญาและปริญญาตรี ผูVบริโภคสWวนใหญWมีรายไดVตWอ
เดือนตํ่ากวWา 5,000 บาท สWวนกลุWมบุคลากรพบวWาสWวนใหญWมีอายุ 23 -26 ปZ มีระดับการศึกษาอยูWใน
ระดับปริญญาตรี มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 5,001 – 10,000 บาท รVานกาแฟสดท่ีผูVบริโภคท้ังสองกลุWม
นิยมไปใชVบริการมากท่ีสุดคือรVานกาแฟวาวี โดยไปใชVบริการ 1 – 3 คร้ังตWอสัปดาหC และจะไปใชV
บริการในวันจันทรCมากท่ีสุด รองลงมาคือวันศุกรC มีคWาใชVจWายในการไปใชVบริการตWอคร้ัง 20 – 50 บาท 
เหตุผลในการไปใชVบริการรVานกาแฟสดคือ ด่ืมกาแฟ หรือทานของวWาง 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการดVานการตลาดของรVานกาแฟสดของผูVประกอบการในพ้ืนท่ีศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาปpญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการดVานการตลาดของรVานกาแฟสด  
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชVบริการรVานกาแฟสดของผูVบริโภคในอําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม  
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4. เพ่ือศึกษาถึงการใหVความสําคัญตWอปpจจัยดVานการตลาดบริการของผูVบริโภคในการไปใชV
บริการรVานกาแฟสดในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการจัดการดVานการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในรVานกาแฟสด 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

การจดัการร้านกาแฟสด  
ของผู้ประกอบการ (7P’s)  
- ผลิตภณัฑ ์ 
- ราคา  
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
- การส่งเสริมการตลาด  
- บุคลากร  
- การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  
- กระบวนการการใหบ้ริการ  

พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการร้าน

กาแฟสด  
- กาแฟที/ซื2อบ่อยที/สุด  
- ร้านที/ไปซื2อกาแฟบ่อยที/สุด  
- ค่าใชจ่้ายในการซื2อกาแฟต่อครั2 ง  
- ความถี/ในการไปซื2อกาแฟ  
- ช่วงเวลาที/ไปซื2อกาแฟ  
- ช่วงวนัที/ไปซื2อกาแฟ  
- วตัถุประสงคใ์นการไปใชบ้ริการ  
- ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ  
 

แนวทางในการ

พฒันาและจดัการ

การใหบ้ริการร้าน

กาแฟสด 

และทราบถึงโอกาส

การแข่งขนัทาง

การตลาดผา่น

พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดเ้ฉลี/ยต่อเดือน 

 
  

ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรท่ีใชVในการศึกษา 
เน่ืองจากประชากรผูVบริโภคกาแฟสดมีขนาดใหญWและไมWทราบจํานวนประชากรท่ีแนWนอนจึง

ใชVสูตรคํานวณแบบไมWทราบขนาดตามวิธีของ W.G.CochranทําการสุWมแบบบังเอิญ (accidental 
sampling) ท่ีระดับคWาความเช่ือม่ันรVอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรVอยละ 5 (กัลยา, 
2549:74) โดยกาหนดใหVสัดสWวนของประชากรเทWากับ 0.20 เพ่ือใหVไดVขนาดตัวอยWางท่ีเหมาะสมกับ
การศึกษา 

สูตร  n =              

เม่ือ   n  แทนขนาดตัวอยWาง 
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P  แทนสัดสWวนของประชากรท่ีผูVวิจัยกาลังสุWม .50 
Z  แทนระดับความเช่ือม่ันท่ีผูVวิจัยกาหนดไวVมีคWาเทWากับ 1.96 

ท่ีระดับความเช่ือม่ันรVอยละ 98 (ระดับ .02) 
E  แทนคWาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนเทWากับ .05 

แทนคWา  n =              

   = 245.8     ≈  246   ตัวอยWาง  
อยWางไรก็ตามเพ่ือป�องกันความผิดพลาดในการเก็บแบบสอบถาม ผูVวิจัยจึงเก็บแบบสอบถาม

เพ่ิมเปYนจํานวนท้ังหมด 250 ตัวอยWาง 
สําหรับประชากรท่ีเปYนผูVประกอบการรVานกาแฟสดจะใชVวิธีสุWมตัวอยWางแบบเจาะจง คือ รVาน

กาแฟสดบริเวณในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งไดVจากการสํารวจ ณ เดือนตุลาคม 2562 
จํานวน 19 ราย 

 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชVในการรวบรวมขVอมูลคือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งแบWงออกเปYน 2 
ชุด ดังน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับผูVประกอบการรVานกาแฟสดแบWงเปYน 3 สWวน คือ 
สWวนท่ี 1 ขVอมูลท่ัวไปของประชากรตัวอยWาง 
สWวนท่ี 2 ขVอมูลเก่ียวกับการจัดการรVานกาแฟสด 
สWวนท่ี 3 ขVอมูลเก่ียวกับปpญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับผูVบริโภคท่ีใชVบริการรVานกาแฟสด แบWงเปYน 3 สWวน คือ 
สWวนท่ี 1 ขVอมูลท่ัวไปของประชากรตัวอยWาง 
สWวนท่ี 2 ขVอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูVบริโภคในการเลือกใชVบริการรVานกาแฟสด 
สWวนท่ี 3 ขVอคิดเห็นและขVอเสนอแนะของผูVตอบแบบสอบถาม 

สรุปผล 
การจัดการด*านการตลาดร*านกาแฟสดของผู*ประกอบการร*านกาแฟสด 
ผลการศึกษาจากผูVประกอบการรVานกาแฟสดในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 

19 ราย พบวWา ผูVประกอบการสWวนใหญWเปYนเพศหญิงมากกวWาเพศชายประมาณ รVอยละ 63 มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท รายไดVของกิจการตWอเดือนสWวนใหญWอยูWที่ประมาน 20,001 – 40,000 บาท 
เชWนเดียวกับคWาใชVจWายของกิจการตWอเดือนท่ีประมาน 20,001 – 40,000 บาท เจVาของรVานอีกรVอยละ 
52 ทําหนVาท่ีเปYนผูVจัดการรVานดVวย และอีกรVอยละ 48 เปYนการจVางผูVจัดการมาทําหนVาท่ีบริหารรVาน
กาแฟสด มากกวWารVอยละ 60 มีจํานวนพนักงาน 1 – 3 คน และรVานกาแฟสดท่ีมีรายการเคร่ืองด่ืมใน
รVานมากกวWา 16 รายการข้ึนไปมีถึงเกือบรVอยละ 90 ของรVานกาแฟท้ังหมด 
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การศึกษาการใหVความสําคัญตWอการจัดการดVานการตลาดรVานกาแฟสดในดVานตWางๆ แบWง
ออกเปYน 7 ดVาน คือ ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ดVานการสWงเสริม
การตลาด ดVานบุคลากร ดVานการสรVางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดVานกระบวนการการ
ใหVบริการ จากการศึกษาพบวWา ผูVประกอบการสWวนใหญWใหVความสําคัญในดVานราคามากท่ีสุดโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.18 คะแนน(สําคัญมาก) ดVานบุคลากรดVวยคะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน(สําคัญ
มาก) ดVานการสรVางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดVวยคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน(สําคัญ
มาก) ดVานผลิตภัณฑC ดVวยคะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน(สําคัญมาก) ดVานกระบวนการการใหVบริการ 
ดVวยคะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน(สําคัญมาก) และดVานท่ีผูVประกอบการสWวนใหญWใหVความสําคัญ
รองลงมา คือในระดับปานกลาง คือ ดVานการสWงเสริมการตลาด ดVวยคะแนนเฉลี่ย 3.40 คะแนน และ
ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ดVวยคะแนนเฉลี่ย 3.35 คะแนน 

นอกจากน้ีการศึกษาถึงระดับปpญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการรVานกาแฟสดในดVาน
ตWางๆ แบWงออกเปYน 7 ดVาน คือ ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ดVานการ
สWงเสริมการตลาด ดVานบุคลากร ดVานการสรVางและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และดVาน
กระบวนการการใหVบริการ ผลการศึกษาพบวWามีเพียงดVานชWองทางการจัดจําหนWายเพียงดVานเดียว
เทWาน้ันท่ีผูVประกอบการพบวWามีปpญหาในระดับปานกลาง ดVวยคWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 3.66 
คะแนน สWวนดVานท่ีเหลือพบวWามีปpญหาในระดับนVอยท่ีสุด น่ันคือ ดVานการสWงเสริมการตลาด ดVวย
คWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 2.52 คะแนน ดVานผลิตภัณฑC ดVวยคWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 2.48 
คะแนน ดVานราคา ดVวยคWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 2.40 คะแนน ดVานการสรVางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ดVวยคWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 2.08 คะแนน ดVานกระบวนการการ
ใหVบริการ ดVวยคWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 2.06 คะแนน และดVานท่ีพบวWาเปYนปpญหานVอยท่ีสุด คือ 
ดVานบุคลากร ดVวยคWาเฉลี่ยระดับความเปYนปpญหา 1.89 คะแนน 

พฤติกรรมการใช*บริการร*านกาแฟสดของผู*บริโภค และ การให*ความสําคัญต�อปRจจัยด*าน
การตลาดบริการของผู*บริโภคในการไปใช*บริการร*านกาแฟสด 

จากตัวอยWางผูVบริโภคในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 250 คน แสดงใหVเห็นวWา
กลุWมผูVบริโภคสWวนใหญWท่ีไปใชVบริการรVานกาแฟ คือ เพศหญิง ท่ีมีมากถึงรVอยละ 62.40 มีอายุไมWเกิน 
20 ปZ ผูVบริโภครVอยละ 88 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อีกรVอยละ 64.8 มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา และสWวนใหญWมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนนVอยกวWา 10,000 บาท 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูVบริโภคตัวอยWางแบWงออกเปYน 7 ดVาน คือ ประเภทของ
เคร่ืองด่ืมท่ีบริโภคบWอยท่ีสุด รายการเคร่ืองด่ืมท่ีบริโภคบWอยท่ีสุด รVานกาแฟท่ีไปใชVบริการบWอยท่ีสุด 
เหตุผลในการไปใชVบริการรVานกาแฟสด วัตถุประสงคCในการไปใชVบริการรVานกาแฟสด คWาใชVจWายในการ
ไปใชVบริการรVานกาแฟตWอคร้ัง ชWวงวันและเวลาท่ีไปใชVบริการรVานกาแฟสด ผูVท่ีมีอิทธิพลตWอการไปใชV
บริการรVานกาแฟสด และลักษณะการไปใชVบริการรVานกาแฟสด ผลการศึกษาพบวWา ผูVบริโภคตัวอยWาง 
รVอยละ 66.8 นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทเย็นมากท่ีสุด โดยสWวนใหญWรVอยละ 43.60 เลือกด่ืมกาแฟ
มากกวWาเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ รVานกาแฟท่ีบริโภคสWวนใหญWไปใชVบริการมากท่ีสุดคือรVานคาเฟ�อเมซอน โดย
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ผูVบริโภครVอยละ 58.8 ใหVเหตุผลในการไปใชVบริการเพราะติดใจในรสชาติ และอีก รVอยละ 75.6 มี
วัตถุประสงคCในการไปใชVบริการรVานกาแฟเพ่ือด่ืมกาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ผูVบริโภคตัวอยWางอีกเกือบ
รVอยละ 51 เสียคWาใชVจWายในการไปใชVบริการรVานกาแฟคร้ังละ 51 – 100 บาท และสWวนใหญW รVอยละ 
44.8 จะไปใชVบริการในเวลา 12.00 น. เปYนตVนไป และอีกรVอยละ 51.2 จะไปใชVบริการรVานกาแฟสด
ในชWวง วันเสารC – อาทิตยC โดยการไปใชVบริการรVานกาแฟน้ันจะข้ึนอยูWกับตนเอง และจะเลือกบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีรVานมากกวWาซื้อกลับบVาน 

จากการทดสอบเพ่ือวิเคราะหCความสัมพันธCระหวWางปpจจัยสWวนบุคคลดVาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ท่ีมีผลตWอพฤติกรรมการใชVบริการรVานกาแฟสด โดยวิธีการทดสอบคWาสถิติ chi-
square ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รVอยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวWาประเภทเคร่ืองด่ืม
มีความสัมพันธCกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน เน่ืองจากประเทศไทย
โดยเฉพาะอยWางย่ิงในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีอยูWในภาคกลางซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศท่ีรVอนอบอVาวทําใหVเคร่ืองด่ืม
ประเภทเย็นและปp¤นเปYนท่ีนิยมท่ีสุด และจากการทดสอบความสัมพันธCทางสถิติยังพบวWา รายการ
เคร่ืองด่ืมมีความสัมพันธCกับปpจจัยสWวนบุคคลดVวยโดยพบวWาผูVบริโภคนิยมด่ืมนมและกาแฟมากท่ีสุด
ดVวย เพราะชWวงอายุท่ีนVอยทําใหVมีความตVองการเคร่ืองด่ืมไรVคาเฟอีนมากกวWา และผูVบริโภคตัวอยWางอีก
สWวนหน่ึงท่ีอายุมากข้ึนก็มีความตVองการด่ืมกาแฟมากข้ึน สWวนดVานคWาใชVจWายในการไปใชVบริการรVาน
กาแฟสดตWอคร้ัง พบวWามีความสัมพันธCกับ อายุ อาชีพ และรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน เน่ืองจากสWวนใหญW
ผูVบริโภคมีอายุตํ่ากวWา 20 ปZ และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนนVอย จะเสีย
คWาใชVจWายในการไปใชVบริการรVานกาแฟสดตWอคร้ังไมWเกิน 100 บาท ในดVานชWวงเวลาท่ีผูVบริโภคตัวอยWาง
ไปใชVบริการรVานกาแฟสดพบวWามีความสัมพันธCกับ อาชีพ โดยกลุWมนักเรียน/นักศึกษาสWวนใหญWจะไปใชV
บริการหลังเวลา 12.00น. 

การศึกษาการใหVความสําคัญตWอปpจจัยดVานการตลาดบริการของผูVบริโภคในการไปใชVบริการ
รVานกาแฟสดยังเปYนอีกปpจจัยหน่ึงท่ีสWงผลตWอพฤติกรรมการใชVบริการรVานกาแฟสด โดยผลการศึกษา
พบวWา ผูVบริโภคใหVความสําคัญสูงสุดในดVานบุคลากร ดVวยคะแนนเฉลี่ย 4.26 คะแนน(สําคัญมากท่ีสุด) 
รองลงมาคือดVานกระบวนการการใหVบริการ ดVวยคะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน(สําคัญมากท่ีสุด) สWวน
ดVานการสรVางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 คะแนน(สําคัญมาก) ดVาน
ชWองทางการจัดจําหนWาย ดVวยคะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน(สําคัญมาก) ดVานผลิตภัณฑC มีคะแนนเฉลี่ย 
4.08 คะแนน(สําคัญมาก) ดVานราคา 4.03 คะแนน(สําคัญมาก) และดVานการสWงเสริมการตลาด ดVวย
คะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน(สําคัญมาก) โดยเม่ือทําการพิจารณาในแตWละดVานพบวWาผูVบริโภคใหV
ความสําคัญสูงสุดในดVานพนักงานมีจิตบริการ มีมารยาทและมนุษยCสัมพันธCดี เปYนกันเอง ย้ิมแยVม
แจWมใส มีระบบการใหVบริการท่ีไดVมาตรฐานสมํ่าเสมอทุกคร้ัง มีการรักษาความสะอาดเรียบรVอยของ
รVานอยูWตลอดเวลา สถานท่ีต้ังรVานสะดวกตWอการเดินทางมาใชVบริการ อุปกรณCจัดเตรียมเคร่ืองด่ืมมี
ความสะอาด มีราคาท่ีเหมาะสมตWอคุณภาพของกาแฟ และมีการใหVสWวนลดในเทศกาล/โอกาสตWางๆ 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาในเร่ืองการจัดการดVานการตลาดรVานกาแฟสดของผูVประกอบการรVานกาแฟสด

พบวWามีการใหVความสําคัญในเร่ืองของราคามากท่ีสุดเน่ืองจากเปYนปpจจัยท่ีทําใหVรVานกาแฟสามารถ
ดําเนินการตWอไปไดV และรVานกาแฟสWวนใหญWน้ันผูVประกอบการเปYนคนลงทุนเองท้ังหมด จึงทําใหVตVองใสW
ใจเร่ืองราคาไมWวWาจะเปYนในเร่ืองตVนทุนและราคาขาย นอกจากน้ียังคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของ
รVานกาแฟซึ่งจะทําใหVเกิดผลท่ีดีตWอลูกคVา ซึ่งปpจจุบันเนVนสภาพทางกายภาพเปYนสWวนหน่ึงของการเขVา
ใชVบริการ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชVบริการรVานกาแฟสดของผูVบริโภค และ การใหVความสําคัญตWอ
ปpจจัยดVานการตลาดบริการของผูVบริโภคในการไปใชVบริการรVานกาแฟสด พบวWาผูVท่ีใชVบริการสWวนใหญW
เป�นผูVหญิงเน่ืองจากชอบทานกาแฟและขนมหวานมากกวWาเพศชาย ซึ่งสWวนใหญWลูกคVาจะเนVนเคร่ืองด่ืม
ประเภทเย็นมากท่ีสุด เน่ืองจากสภาพอากาศประเทศไทยคWอนขVางรVอน และสWวนใหญWยังมาใชVบริการ
ในชWวงหลังเท่ียง โดยสWวนใหญWที่เลือกใชVบริการก็เน่ืองมาจากราคาท่ีตVองเหมาะสมกับรายไดVของลูกคVา 
 
ข*อเสนอแนะของการศึกษา 

จากผลการศึกษาสามารถนาเสนอขVอเสนอแนะตWอปpจจัยดVานการตลาดในดVานตWางๆ ดังน้ี 
ในดVานผลิตภัณฑC ควรเนVนท่ีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเตรียมเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีดี และยัง

ควรมีการควบคุมคุณภาพของรสชาติที่สมWาเสมอดVวย เชWน การสุWมใหVผูVบริโภคใหVคะแนนเคร่ืองด่ืม การ
สํารวจขVอคิดเห็นจากผูVบริโภค จากการถาม เชWน รสชาติเคร่ืองด่ืมเปYนอยWางไรบVาง หรือตVองการใหVมี
การปรับปรุงอยWางไรบVาง เปYนตVน หรือการฝvกอบรมพนักงานในการจัดเตรียมเคร่ืองด่ืมอยWางสมํ่าเสมอ 
นอกจากน้ียังควรมีการรักษาความสะอาดของอุปกรณCตWางๆในการจัดเตรียมเคร่ืองด่ืมดVวย เน่ืองจาก
เปYนปpจจัยท่ีผูVบริโภคใหVความสําคัญสูงสุดในดVานน้ี 

ในดVานราคา ควรมีการปรับราคาใหVสอดคลVองกับกาลังซื้อของกลุWมผูVบริโภคหลักเน่ืองจากเปYน
พ้ืนท่ีท่ีกลุWมบริโภคสWวนใหญWมีระดับรายไดVนVอยโดยเห็นไดVจากการเสียคWาใชVจWายในการไปใชVบริการรVาน
กาแฟสดคร้ังละ 51 - 100 บาท นอกจากน้ีควรมีการต้ังราคาสินคVาใหVเหมาะสมกับรายการเคร่ืองด่ืม
หรือตVนทุนของเคร่ืองด่ืมแตWละรายการดVวย เพ่ือใหVมีราคาท่ีหลากหลายเพ่ือใหVผูVบริโภคสามารถเลือก
ไดVมากข้ึน การต้ังราคาสินคVาใหVเหมาะสมน้ันนอกจากจะเปYนการดึงดูดผูVบริโภคใหVมาใชVบริการแลVวยัง
เปYนการเพ่ิมจํานวนการขายสินคVาและยอดขายอีกดVวย 

ในดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ควรหาทําเลท่ีต้ังของรVานใหVสะดวกตWอการเดินทางไปใชV
บริการ เชWน ท่ีต้ังรVานท่ีอยูWใกลVกับกลุWมผูVบริโภค เชWนตามเสVนทางริมถนนสายหลัก เพ่ือใหVผูVบริโภคน้ัน
เดินทางมาใชVบริการไดVงWาย นอกจากน้ียังควรทําใหVรVานน้ันสามารถหาไดVงWายและเห็นไดVอยWางชัดเจน 
เชWน การติดป�ายบอกทางมาท่ีรVาน หรือ การติดป�ายรVานใหVเห็นไดVชัดเจน เปYนตVน 

ในดVานการสWงเสริมการตลาด ควรมีการจัดรายการสWงเสริมการขายอยWางตWอเน่ืองเพ่ือเปYนการ
ดึงดูดใหVลูกคVามาใชVบริการอยWางตWอเน่ือง เชWน การจัดโปรโมช่ันประจาดูกาล การจัดการโปรโมทสินคVา
ใหมWๆ หรือการทาบัตรสมาชิก นอกจากจะเปYนการสรVาง loyalty แลVวยังเปYนการสรVางความสัมพันธCท่ี
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ดีใหVเกิดข้ึนระหวWางรVานกับลูกคVาอีกดVวย ซึ่งหากรVานกาแฟสดและผูVบริโภคมีความสัมพันธCท่ีดีและสนิท
สนมตWอกัน จะทาใหVผูVบริโภคน้ันเกิดการกลับมาใชVบริการซ้ํา 

ในดVานบุคลากร บุคลากรของรVานน้ันนอกจากทําหนVาท่ีการเปYนตัวแทนในการนาเสนอ
ภาพลักษณCของรVานแลVวยังเปYนผูVท่ีมีปฏิสัมพันธCโดยตรงกับผูVบริโภคอีกดVวย ดังน้ันควรมีการควบคุม
คุณภาพของบุคลากรดVวย เชWน การฝvกอบรมพนักงานในการตVอนรับและใหVบริการลูกคVา การเช็ค
เคร่ืองแบบหรือการแตWงกายท่ีสะอาดเหมาะสม หรือการทําKPI เพ่ือเปYนการกระตุVนและการชักจูงใหV
บุคลากรมีความเต็มใจท่ีจะใหVบริการท่ีดีแกWลูกคVา และการเสริมสรVางการมีจิตบริการท่ีดีดVวย เชWน การ
ทําบุคลากรดีเดWนประจาเดือน หรือการใหVผูVบริโภคใหVคะแนนการบริการแกWบุคลากรท่ีใหVบริการ เปYน
ตVน 

ในดVานการสรVางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในดVานน้ีผูVบริโภคสWวนใหญWใหVความสําคัญ
สูงสุดในดVาน มีการรักษาความสะอาดเรียบรVอยของรVานอยูWตลอดเวลา นอกจากการใหVบริการผูVบริโภค
ในการรักษาความสะอาดของรVานแลVว ควรมีการเสริมสรVางและชักจูงใหVผูVบริโภคท่ีมาใชVบริการรVาน
กาแฟสดมีสWวนรWวมในการรักษาความสะอาดเรียบรVอยของรVานอยูWตลอดเวลาดVวย เชWน การติดป�าย 
หรือทาแคมเปญรณรงคCในการรับผิดชอบความสะอาดของพ้ืนท่ีในรVานท่ีผูVบริโภคใชVบริการโดยการ
ชWวยกันเก็บหรือท้ิงภาชนะท่ีใสWเคร่ืองด่ืมในจุดท่ีรVานไดVเตรียมเอาไวVใหV และควรมีการฝvกพนักงานใหV
ชWวยกันดูแลความสะอาดของรVานอยูWตลอดเวลา นอกจากน้ีรVานควรมีพ้ืนท่ีและสิ่งอานวยความสะดวก
ท่ีเพียงพอตWอการใหVบริการลูกคVาดVวย 

ในดVานกระบวนการการใหVบริการ ควรมีการควบคุมคุณภาพการใหVบริการ เชWน การใหV
ผูVบริโภคใหVคะแนนการใหVบริการของพนักงาน หรือ การจัดพนักงานใหVเพียงพอตWอการใหVบริการ เชWน 
เพ่ิมพนักงานในช่ัวโมงเรWงดWวนหรือชWวงท่ีมีลูกคVาเขVามาใชVบริการเยอะ เพ่ือการใหVบริการท่ีรวดเร็วและ
เพียงพอตWอความตVองการของลูกคVา นอกจากน้ีควรมีการรับออเดอรCท่ีไมWยุWงยากและมีพ้ืนท่ีสําหรับรอ
เคร่ืองด่ืมไวVบริการลูกคVาดVวย 
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บทคัดย�อ 
การคVนควVาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ของ

พนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี การศึกษาคร้ังน้ีไดVเก็บรวบรวมขVอมูล
โดยแบบสอบถามจากกลุWมตัวอยWางจํานวน 400 คน แลVวใชVการสุWมตัวอยWางแบบโควตVา (Quota) 
กระจายไปตามสัดสWวนระดับรายไดVของพนักงานซึ่งแบWงออกเปYน 2 ระดับ ไดVแกWระดับรายไดVปานกลาง 
คือ พนักงานท่ีมีรายไดVไมWเกิน 25,000 บาทตWอเดือน และระดับรายไดVมากคือ พนักงานท่ีมีรายไดV
มากกวWา 25,000 บาทตWอเดือน ข้ึนไป โดยเก็บขVอมูลจากผูVมีรายไดVปานกลาง224 คน และรายไดVมาก 
176 คน และนํามาประมวลผลโดยใชVสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดVแกWการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) คWารVอยละ (Percentage) และคWาเฉลี่ย (Mean) 

ผลการศึกษาพบวWา  
ผลการศึกษาในดVานขVอมูลท่ัวไป พบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง มีอายุไมW

เกิน 30 ปZ มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนไมWเกิน 25,000 บาท 
มีโนVตบุ§ก 1 เคร่ือง ใชVโนVตบุ§กย่ีหVอ ACER มากท่ีสุด ใชVงานโนVตบุ§กในแตWละวันระหวWาง 2-4 ช่ัวโมง นิยม
ใชVงานโปรแกรม Microsoft Office และคิดวWามีความเช่ียวชาญการใชVงานคอมพิวเตอรCในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาในดVานการตัดสินใจ พบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWตVองการซื้อโนVตบุ§กเพ่ือ
ใชVในการทํางาน รองลงมาคือ เพ่ือนําไปเลWนเกมสC ชมภาพยนตรC หรือฟpงเพลง และเพ่ือนําไปใชVติดตWอ
กับอุปกรณCเสริมในการทํางาน ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWคิดวWามีความรูVและขVอมูลเพียงพอท่ีจะ
ตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กท่ีตVองการอยูWในระดับปานกลาง โดยสWวนใหญWนิยมแสวงหาแหลWงขVอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กจากอินเทอรCเน็ต รองลงมาคือ คําแนะนําจากผูVท่ีเคยใชV และหาขVอมูลจากพนักงาน
ขายประจํารVาน โดยใหVความสําคัญกับแหลWงขVอมูลในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กโดยรวมอยูWในระดับปาน
กลางโดยเรียงลําดับตามคWาเฉลี่ยจากมากไปนVอยไดVแกW คําแนะนําจากผูV ท่ี เคยใชV รองลงมาคือ 
อินเตอรCเน็ต และนิตยสารทางดVานคอมพิวเตอรC และผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWแสวงหาขVอมูลเร่ือง
ราคา รองลงมาคือ ความทนทาน และการรับประกัน 
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ในข้ันการประเมินทางเลือก พบวWา ผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญตWอปpจจัยสWวนประสม
การตลาดโดยรวมอยูWในระดับมาก โดยใหVความสําคัญในระดับมากกับปpจจัยดVานผลิตภัณฑCและปpจจัย
ดVานราคา และใหVความสําคัญในระดับปานกลางกับปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWายและปpจจัยดVาน
สWงเสริมการตลาด ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไปนVอย ดังน้ี ปpจจัยดVานผลิตภัณฑC ปpจจัยดVานราคา 
ปpจจัยดVานการสWงเสริมการตลาด และปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWายโดยปpจจัยยWอยดVานผลิตภัณฑC
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความเร็วของหนWวยประมวลผลกลางปpจจัยยWอยดVานราคาท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑC ปpจจัยยWอยดVานชWองทางการจัดจําหนWายท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความนWาเช่ือถือของรVานคVาท่ีจัดจําหนWาย และปpจจัยยWอยดVานการสWงเสริม
การตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ การลดราคา 

ปpญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อในดVานผลิตภัณฑCคืออาจไดVรับสินคVาท่ีไมWมีคุณภาพ 
ปpญหาดVานราคาคือสินคVามีราคาแพง ไมWเหมาะสมกับประสิทธิภาพการทํางาน ปpญหาดVานชWองทางการ
จัดจําหนWายคือสถานท่ีจําหนWายอยูWไกลไมWสะดวกในการซื้อ และปpญหาดVานการสWงเสริมการตลาดคือ
ของแถมไมWมีประสิทธิภาพ หรือมีนVอย 

 
คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กปpจจัยสWวนประสมการตลาด 
 

Abstract 
 The objective of this independent study was to study decision process 
towards purchasing notebook computer of employees from companies in 304 
Industrial park, PrachinBuri Province. The samples were 400 employees, 224 persons 
from the medium-salary group (not exceeding 25,000 baht/month) and 176 persons 
from the high-salary group (more than 25,000 baht/month). The data was analyzed 
using descriptive statistics, namely frequency, percentage and mean. 

The results of the study showed hat most questionnaire respondents were 
single female, notmore than 30 years old, with Bachelor’s degree. Their average 
salary was not exceeding 25,000baht. They each had one notebook, and the most 
favorite brand was Acer. They used thenotebook for 2-3 hours/day, and most used 
Microsoft Office. They assessed their computerskills to be at the medium level. 

In terms of acknowledgment, it was found that most respondents bought the 
notebookto use at work, to play games, to watch movies or to listen to the music, 
and to use with othersupport equipments at work, respectively.In terms of 
information finding, it was found that most respondents rated theirknowledge and 
purchasing information at the medium level. Most found the information fromthe 
Internet, as well as from people who used notebooks, and from shop sale 
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people,respectively. They rated the importance of information sources at the 
medium level and the sources were recommendation from users, the Internet, and 
computer magazines,respectively. Most wanted information about price, durability 
and warranty. 

In the evaluating process, it was found that most respondents rated overall 
marketing mix at the high level. Product and price were rated at the high level. Place 
and marketing promotion were rated at the medium level. The overall rating from 
high to low was as follow:  product, price, marketing promotion and place. For 
product, the highest rated sub-factor was the speed. For price, the highest rated sub-
factor was reasonable price for the product quality; for place, it was the reliability of 
the shop; and for marketing promotion, it was discount. 

In the purchasing stage, most respondents made their own decision and most 
bought it from an IT center. They paid the total amount with cash. The price range 
they considered was 20,001-30,000 baht. 

In the after-purchase evaluation stage, it was found that most respondents 
were satisfied with their purchase at the high level. In cases where they were not 
satisfied with their purchase, they would still continue to use it. In the future, most 
respondents were not sure if they would buy the same brand again and they were 
not sure if they would buy from the same shop again. Moreover, they said they 
might recommend the brand to others but were not sure if they would recommend 
the same shop. 

The most encountered problems in notebook purchasing were as follow. For 
product, it was low quality. For price, it was high price compared to its capacity. For 
place, the shop was too far away and not convenient. For marketing promotion, the 
give away was of low quality or not enough give away. 

 
Keywords : Decision processNotebook computerMarketing Mix 
 
ความเปmนมาและความสําคัญของปRญหา 
 ปpจจุบันโลกไดVวิวัฒนาการมาถึงยุคดิจิทัลเทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณCทางอิเล็กทรอนิกสC
กVาวหนVาและมีการลงทุนสูง สWงผลใหVตVนทุนในการผลิตตWอหนWวยของสินคVาฮารCตแวรCมีคWาลดลงจากใน
อดีต ผูVผลิตสามารถผลิตอุปกรณCท่ีใชVเทคโนโลยีท่ีคลVายคลึงกันออกมา เชWนจอแสดงผลแบบจอแบน 
หรือขนาดความจุของหนWวยความจําสํารอง ไดVเชWนเดียวกัน ทําใหVมีการแขWงขันแยWงสWวนแบWงการตลาด
อยWางรุนแรง ในท่ีสุดจึงหนีไมWพVนการแขWงขันทางดVานราคา (บริษัทเลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด, 
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2560: ออนไลนC) ซึ่งโนVตบุ§กจัดเปYนผลิตภัณฑCทางอิเล็กทรอนิกสCท่ีมียอดขายเปYนอันดับหน่ึงของงาน
คอมมารCตไทยแลนดC 2017 มีจํานวนรวมสูงถึง 72,500 เคร่ือง รวมมูลคWา 2.2 พันลVานบาท เพ่ิมข้ึน
จากคร้ังกWอน ซึ่งมียอดขายเพียง 60,000 เคร่ือง (ARIP Public 
Company Limited, 2017: ออนไลนC) โดยตลาดผลิตภัณฑCโนVตบุ§กยังคงมีอัตราการเติบโตสูงเม่ือ
เทียบกับตลาดกลุWมคอมพิวเตอรCแบบพีซี (บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอรC (ประเทศไทย) จํากัด, 2017: 
ออนไลนC) 

ท้ังน้ีตลาดผูVบริโภคของโนVตบุ§ก มีสัดสWวนของยอดขาย จากกลุWมคนทํางานรVอยละ30 และจาก
นักศึกษารVอยละ 30 (บริษัท เอเซอรC คอมพิวเตอรC จํากัด, 2561, ออนไลนC) โดยตลาดของกลุWม
คนทํางานมีขนาดโตข้ึนเน่ืองจากราคาท่ีสามารถซื้อหาไดVงWายข้ึน การท่ีสามารถเลือกซื้อโนVตบุ§กตาม
ลักษณะการใชVงาน และมีกําลังการซื้อเพียงพอสWงผลใหVเปYนตลาดท่ีนWาสนใจ (บริษัท โตชิบาไทยแลนดC 
จํากัด, 2561: ออนไลนC)ซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครก็เชWนกันท่ีตลาดการซื้อขายเคร่ืองคอมพิวเตอรCรวมไป
ถึงสื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆไดVเติบโตข้ึนเปYนอยWางมาก สอดคลVองกับการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอรืโนVตบุ§ก
ของประเทศไทย 
 จังหวัดสมุทรสาครเปYนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก แตWเปYนจังหวัดท่ีมีการความหนาแนWนของการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก ซึ่งทําใหVมีการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือสรVางนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในจังหวัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจึงไดVเกิดข้ึนในปZ พ.ศ. 2533 
บนพ้ืนท่ี หมูW 2 ตําบลบางกระเจVา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี เน้ือท่ีท้ังหมด 1,763 ไรW
แบWงเปYนเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 1,285 ไรW เขตพาณิชยกรรม 37 ไรW พ้ืนท่ีระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 304 ไรW พ้ืนท่ีสีเขียว 137 ไรW มีสถานประกอบการ 116 ราย  มีพนักงานทํางาน
รวมกันโดยประมาณไมWตํ่ากวWา 10,000  คน (การนิคมอุตสาหกรรมแหWงประเทศไทย : 2562) ซึ่งมี
พนักงานท่ีทํางานหลายระดับ  ซึ่งบางลักษณะงานจําเปYนท่ีจะตVองมีโนVตบุ§กเพ่ือชWวยในการทํางานไดV
สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึนท้ังในดVานการสื่อสาร เก็บขVอมูล ตรวจสอบขVอมูล โปรแกรมสนับสนุน ความ
แมWนยําและอ่ืนๆโนVตบุ§กจึงมีความสะดวกสําหรับพนักงานบริษัทเพ่ือใชVสําหรับการทํางานเน่ืองจากมี
ความคลWองตัวในการเคลื่อนท่ีมากกวWาคอมพิวเตอรCแบบต้ังโต§ะ สามารถยVายจุดทํางานไดV ผนวกกับ
ราคาท่ีถูกลงทําใหVพนักงานบริษัทใชVโนVตบุ§กเพ่ิมข้ึน รวมท้ังรูปแบบผลิตภัณฑCท่ีหลากหลายและมีตรา
ย่ีหVอท่ีจําหนWายอยูWเปYนจํานวนมาก ซึ่งจะตVองมีการนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อดังน้ันผูVศึกษาจึง
สนใจศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กเพ่ือเปYนประโยชนCตWอผูVผลิตและผูVจัดจําหนWายในการ
กําหนดแผนการตลาด เพ่ือใหVมีสWวนชWวยในการวางกลยุทธCการตลาดท่ีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ
ตWอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดกระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

ในการซื้อคอมพิวเตอรCโนVตบุ§ก 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรท่ีใชVในการศึกษา 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ท่ีเคยซื้อ
โนVตบุ§กขนาดตัวอยWาง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี กําหนดขนาดตัวอยWางจํานวน 400 ราย เน่ืองจากไมWทราบจํานวน

ประชากรพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ท่ีเคยซื้อโนVตบุ§กดังน้ันจึงใชVวิธีการ
กําหนดขนาดตัวอยWางโดยใชVสูตรคํานวณแบบไมWทราบจํานวนประชากร กรณีไมWทราบจํานวน
ประชากร (กัลยา วานิชยCบัญชา, 2545:26) ท่ีมีระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ี 

N = Z2/ [4E2] 
เม่ือ  N  แทน  ขนาดของกลุWมตัวอยWาง 

Z  แทน  คWามาตรฐานของระดับความเช่ือม่ัน 
E แทน  คWาความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหVเกิดข้ึน 
N  =  1.96 2/ [(4)0.052] 

=  385 
ขนาดของกลุWมตัวอยWางท่ีคํานวณไดVเทWากับ 385 ราย ซึ่งผูVวิจัยขอเพ่ิมเปYน400 ราย แลVวใชVการ

สุWมตัวอยWางแบบโควตVา (Quota) กระจายไปตามสัดสWวนระดับรายไดVของพนักงานซึ่งแบWงออกเปYน 2 
ระดับ โดยเก็บขVอมูลจากผูVมีรายไดVปานกลางและรายไดVมากเทWาน้ัน เน่ืองจากผูVมีรายไดVนVอยคือคนงาน
ท่ัวไปและคนงานเกษตรซึ่งไมWจัดอยูWในกลุWมตัวอยWาง โดยจะเก็บขVอมูลจากผูVมีรายไดVปานกลาง 224 
ราย และรายไดVมาก 176 ราย โดยเลือกตัวอยWางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชVในการรวบรวมขVอมูลขVอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบWงออกเปYน 3 สWวนคือ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือโน*ตบุ�ก 
ประกอบด*วย 5 ข้ันตอนคือ 

1) การรับรูVปpญหา 
2) การแสวงหาขVอมูล 
3) การประเมินทางเลือก 
4) การซื้อ 
5) การประเมินหลังการซื้อ 

ลักษณะประชากรศาสตร� 
1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 
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สWวนท่ี 1 ขVอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูVตอบแบบสอบถาม ไดVแกW เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 

สWวนท่ี 2 ขVอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ประกอบดVวย 5 ข้ันตอนคือ 1) การ
รับรูVปpญหา 2) การแสวงหาขVอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การซื้อ 5) การประเมินหลังการซื้อ 
โดยขVอมูลเก่ียวกับปpจจัยสWวนประสมการตลาดท่ีมีผลตWอการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กประกอบดVวย 4 ปpจจัย
คือ 1) ผลิตภัณฑC 2) ราคา 3) การจัดจําหนWาย 4) การสWงเสริมการตลาดอยูWในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ในข้ันตอนการประเมินทางเลือก 

สWวนท่ี 3 ขVอมูลเก่ียวกับขVอเสนอแนะท่ีมีตWอการเลือกซื้อโนVตบุ§ก 
 
สรุปผล 

สWวนท่ี 1 ขVอมูลสWวนตัวของผูVตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาขVอมูลท่ัวไปของผูVตอบแบบสอบถาม พบวWา พนักงานบริษัทในเขตนิคม

อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีตอบแบบสอบถาม สWวนใหญWเปYนเพศหญิง คิดเปYนรVอยละ 
51.50 มีอายุไมWเกิน 30 ปZ คิดเปYนรVอยละ 69.75 มีสถานภาพโสด คิดเปYนรVอยละ 74.75 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปYนรVอยละ 78.00 มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนไมWเกิน25,000 บาท คิดเปYนรVอยละ 
56.00 นอกจากน้ีผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWมีโนVตบุ§ก 1 เคร่ืองคิดเปYนรVอยละ 83.25 และใชVโนVตบุ§ก
ย่ีหVอ ACER มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 28.25 โดยใชVงานโนVตบุ§กในแตWละวันระหวWาง 2-4 ช่ัวโมง คิดเปYน
รVอยละ 29.25 นิยมใชVงานโปรแกรม Microsoft OfficeในโนVตบุ§กคิดเปYนรVอยละ 94.25 และคิดวWา
ตนเองมีความเช่ียวชาญการใชVงานคอมพิวเตอรCในระดับปานกลาง (3.07) 

สWวนท่ี 2 ขVอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก 
ขVอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก  ประกอบดVวย 1) การรับรูVปpญหา

(ProblemRecognition) 2) การแสวงหาขVอมูล (Information Search) 3) การประเมินทางเลือก
(Evaluation of Alternatives) 4) การซื้อ (Purchase) 5) การประเมินหลังการซื้อ (Postpurchase 
Evaluation) ดังน้ี 

1) การรับรูVปpญหา 
ผูVตอบแบบสอบถามมีสาเหตุท่ีตVองการซื้อโนVตบุ§กเพราะมีความจําเปYนในการใชVโนVตบุ§กเพ่ือใชV

ในการทํางานมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 91.50 รองลงมาคือ เพ่ือนําไปเลWนเกมสCชมภาพยนตรC หรือฟpง
เพลง คิดเปYนรVอยละ 41.75 และเพ่ือนําไปใชVติดตWอกับอุปกรณCเสริมในการทํางานคิดเปYนรVอยละ 
24.00 ตามลําดับ 

2) การแสวงหาขVอมูล 
กWอนท่ีจะซื้อโนVตบุ§ก ผูVตอบแบบสอบถามรูVจักโนVตบุ§กย่ีหVอ ACER มากท่ีสุดคิดเปYนรVอยละ 

90.75 รองลงมาคือย่ีหVอ COMPAQ คิดเปYนรVอยละ 84.00 และย่ีหVอ TOSHIBA คิดเปYนรVอยละ 81.75 
ตามลําดับ 
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ดVานความรูVและขVอมูลน้ัน ผูVตอบแบบสอบถามคิดวWาตนเองมีความรูVและขVอมูลเพียงพอท่ีจะ
ตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กอยูWในระดับปานกลาง (3.06) 

ในการแสวงหาขVอมูลเพ่ือการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ผูVตอบแบบสอบถามคVนหาขVอมูลในเร่ือง
ราคามากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 93.75 รองลงมาคือ คVนหาขVอมูลในเร่ืองความทนทานคิดเปYนรVอยละ 
77.50 และการรับประกัน คิดเปYนรVอยละ 75.00 ตามลําดับ 

แหลWงขVอมูลเพ่ือใชVในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ผูVตอบแบบสอบถามหาขVอมูลจากอินเทอรCเน็ต
มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 80.75 รองลงมาคือ หาขVอมูลจากคําแนะนําจากผูVท่ีเคยใชVคิดเปYนรVอยละ 
76.75 และหาขVอมูลจากพนักงานขายประจํารVาน คิดเปYนรVอยละ 44.25 ตามลําดับ 

ความสําคัญตWอแหลWงขVอมูลการตัดสินใจเลือกซื้อโนVตบุ§กโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง (3.16) 
โดยผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญกับแหลWงขVอมูลยWอยมากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก ไดVแกW คําแนะนํา
จากผูVท่ีเคยใชVมากท่ีสุด (3.89) รองลงมาคือ อินเตอรCเน็ต(3.80) และนิตยสารทางดVานคอมพิวเตอรC 
(3.21) ตามลําดับ 

3) การประเมินทางเลือก 
ผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญตWอปpจจัยสWวนประสมการตลาดโดยรวมอยูWในระดับมาก 

โดยใหVความสําคัญในระดับมากตWอปpจจัยดVานผลิตภัณฑC ละปpจจัยดVานราคา และใหVความสําคัญใน
ระดับปานกลางตWอปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWายและปpจจัยดVานสWงเสริมการตลาด ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนVอย ดังน้ี ปpจจัยดVานผลิตภัณฑC (3.89) ปpจจัยดVานราคา(3.63) ปpจจัยดVานการ
สWงเสริมการตลาด (3.48) และปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWาย (3.25)ตามลําดับ 

ความสําคัญตWอปpจจัยดVานผลิตภัณฑ  Cในการตัดสินใจเลือกซื้อโนVตบุ§กโดยรวมอยูWในระดับมาก 
(3.89) โดยปpจจัยยWอยดVานผลิตภัณฑCท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก ไดVแกWความเร็วของ
หนWวยประมวลผลกลางมากท่ีสุด (CPU) (4.38) รองลงมาคือ ขนาดหนWวยความจําสํารอง (RAM) 
(4.34) และขนาดพ้ืนท่ีอุปกรณCเก็บขVอมูลสํารอง (HDD) (4.21) ตามลําดับ 

ความสําคัญตWอปpจจัยดVานราคา ในการตัดสินใจเลือกซื้อโนVตบุ§กโดยรวมอยูWในระดับมาก 
(3.63) โดยปpจจัยยWอยดVานราคาท่ีมีความสําคัญในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑC (4.19) คWาใชVจWายในการดูแลรักษาโนVตบุ§ก (3.60) สWวนปpจจัยยWอยดVานราคาท่ีมีความสําคัญ
ในระดับปานกลางคือ รูปแบบในการชําระเงิน (3.10) ตามลําดับ 

ความสําคัญตWอปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ในการตัดสินใจเลือกซื้อโนVตบุ§กโดยรวมอยูW
ในระดับปานกลาง (3.25) โดยปpจจัยยWอยดVานชWองทางการจัดจําหนWายท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน 3 
อันดับแรก ไดVแกW ความนWาเช่ือถือของรVานคVาท่ีจัดจําหนWาย (3.88) มีศูนยCหรือตัวแทนจําหนWายมาก
เพียงพอ (3.73) และความสะดวกในการเดินทางไปยังรVานคVา (3.73) ตามลําดับ 

ความสําคัญตWอปpจจัยดVานสWงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจเลือกซื้อโนVตบุ§กโดยรวมอยูWใน
ระดับปานกลาง (3.48) โดยปpจจัยยWอยดVานสWงเสริมการตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน 3อันดับแรก 
ไดVแกW การลดราคา (3.85) การจัดใหVมีการผWอนชําระโดยไมWมีดอกเบ้ีย (3.60) และการบริการของ
พนักงานขาย (3.49) ตามลําดับ 
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4) การซื้อ 
ดVานผูVท่ีมีสWวนรWวมในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWตัดสินใจซื้อ

ดVวยตนเองคิดเปYนรVอยละ 82.25 รองลงมาคือ เพ่ือน ผูVรWวมงาน คิดเปYนรVอยละ 51.75และบิดา มารดา 
ญาติพ่ีนVอง คิดเปYนรVอยละ 18.00 ตามลําดับ 

ดVานแหลWงท่ีซื้อโนVตบุ§กน้ันพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWนิยมซื้อโนVตบุ§กจากรVานขาย
คอมพิวเตอรCในศูนยCไอทีตWางๆ คิดเปYนรVอยละ 68.00 รองลงมาคือ งานนิทรรศการแสดงสินคVา
คอมพิวเตอรC คิดเปYนรVอยละ 12.00 และรVานขายคอมพิวเตอรCตามพ้ืนท่ีตWางๆ ท่ัวไป คิดเปYนรVอยละ 
11.25 ตามลําดับ 

ดVานผูVออกคWาใชVจWายในการซื้อโนVตบุ§กพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWออกคWาใชVจWายใน
การซื้อเองท้ังหมด คิดเปYนรVอยละ 66.75 รองลงมาคือ ผูVปกครองเปYนผูVออกคWาใชVจWายในการซื้อท้ังหมด 
คิดเปYนรVอยละ 11.25 และบริษัทเปYนผูVออกคWาใชVจWายในการซื้อใหVคิดเปYนรVอยละ10.25 ตามลําดับ 

ดVานงบประมาณในการพิจารณาซื้อโนVตบุ§กพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWพิจารณา
งบประมาณในการซื้อโนVตบุ§กระหวWาง 20,001- 30,000 บาท คิดเปYนรVอยละ 53.25 รองลงมาคือ
ระหวWาง 30,001- 40,000 บาท คิดเปYนรVอยละ 28.50 และไมWเกิน 20,000 บาท คิดเปYนรVอยละ 
11.00 ตามลําดับ 

ดVานวิธีการชําระเงินในการซื้อโนVตบุ§กพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWมีวิธีการชําระเงินใน
การซื้อโนVตบุ§กชําระโดยเงินสด คิดเปYนรVอยละ 55.00 รองลงมาคือ ชําระโดยCredit Card คิดเปYนรVอย
ละ 31.50 และเงินผWอนกับสถาบันการเงิน คิดเปYนรVอยละ 11.00 ตามลําดับ 

5) การประเมินหลังการซื้อในดVานความพึงพอใจในการใชVงานโนVตบุ§กท่ีซื้อมาแลVวพบวWา 
ผูVตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชVงานโนVตบุ§กท่ีซื้อมาแลVวอยูWในระดับมาก (3.74)ในกรณีท่ี
ไมWพอใจโนVตบุ§กหลังทําการซื้อมาแลVวพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWจะใชVงานโนVตบุ§กตWอไป คิด
เปYนรVอยละ 59.75 รองลงมาคือ นําสWงคืนแลVวเปลี่ยนสินคVาใหมWมาใชV คิดเปYนรVอยละ 14.50 และนําไป
ขายตWอ คิดเปYนรVอยละ 14.00 ตามลําดับสําหรับแนวโนVมในอนาคต ผูVตอบแบบสอบถามมีแนวโนVมใน
การซื้อโนVตบุ§กย่ีหVอเดิมอยูWในระดับไมWแนWใจ (3.36) สWวนแนวโนVมการซื้อโนVตบุ§กจากรVานเดิม ผูVตอบ
แบบสอบถามมีแนวโนVมในการซื้อโนVตบุ§กจากรVานเดิมอยูWในระดับไมWแนWใจ (3.20) นอกจากน้ันพบวWา
ผูVตอบแบบสอบถามมีแนวโนVมในการแนะนําโนVตบุ§กย่ีหVอท่ีผูVตอบแบบสอบถามใชVอยูWในระดับอาจจะ
แนะนํา (3.63) และมีแนวโนVมในการแนะนําใหVผูVอ่ืนซื้อโนVตบุ§กจากรVานท่ีผูVตอบแบบสอบถามซื้ออยูWใน
ระดับไมWแนWใจ (3.42) 

ปpญหาท่ีเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ในการซื้อคอมพิวเตอรCโนVตบุ§ก มีดังตWอไปน้ี 

1) ปpญหาในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กดVานผลิตภัณฑCพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามพบปpญหาดVาน
ผลิตภัณฑCในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก คือ อาจไดVรับสินคVาท่ีไมWมีคุณภาพมากท่ีสุดคิดเปYนรVอยละ 55.25 
รองลงมาคือ ไมWม่ันใจประสิทธิภาพในการทํางาน คิดเปYนรVอยละ 50.25 และไมWม่ันใจในการรับประกัน
และบริการหลังการขาย คิดเปYนรVอยละ 44.75 ตามลําดับ 
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2) ปpญหาในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กดVานราคาพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามพบปpญหาดVานราคา
ในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กคือ สินคVามีราคาแพง ไมWเหมาะสมกับประสิทธิภาพการทํางาน มากท่ีสุด คิด
เปYนรVอยละ 76.25 รองลงมาคือ ไมWมีรูปแบบการชําระเงินท่ีตVองการ เชWน ไมWมีระบบการผWอนชําระ คิด
เปYนรVอยละ 25.50 และไมWพบปpญหา คิดเปYนรVอยละ 12.50 ตามลําดับ 

3) ปpญหาในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กดVานชWองทางการจัดจําหนWายพบวWา ผูVตอบแบบสอบถาม
พบปpญหาดVานชWองทางการจัดจําหนWายในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก คือ สถานท่ีจําหนWายอยูWไกลไมWสะดวก
ในการซื้อมากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 54.00 รองลงมาคือ รVานคVาท่ีจําหนWายไมWมีความนWาเช่ือถือ คิดเปYน
รVอยละ 42.25 และไมWมีดVานบริการการจัดสWง หรือการจัดสWงมีราคาแพงคิดเปYนรVอยละ 15.75 
ตามลําดับ 

4) ปpญหาในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กดVานสWงเสริมการตลาดพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามพบ
ปpญหาดVานการสWงเสริมการขายในการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก คือ ของแถมไมWมีประสิทธิภาพ หรือมีนVอย 
มากท่ีสุด คิดเปYนรVอยละ 54.50 รองลงมาคือ คําแนะนําจากพนักงานขายไมWนWาเช่ือถือ คิดเปYนรVอยละ 
35.75 และการบริการของพนักขายไมWดี คิดเปYนรVอยละ 32.75 ตามลําดับ 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวWาผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWซื้อคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กเพราะมีความ
จําเปYน เพ่ือใชVในการทํางาน ซึ่งสอดคลVองกับผลการศึกษาของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“กระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหมW”ท่ีผล
การศึกษาพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามซื้อคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กเพ่ือทํารายงานรWวมกับเพ่ือนท่ีคณะหรือ
สถานท่ีอ่ืนๆ และสอดคลVองกับผลการศึกษาของป�ยไชย เอ่ียมศิริรักษC (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง“การใชV
ขVอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนCเว็บไซตCไทยดีโฟโตVดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซื้อกลVอง
ดิจิตอลเอสแอลอารCและอุปกรณCท่ีผลการศึกษาพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามซื้อกลVองดิจิตอลเอสแอล
อารCและอุปกรณCเม่ือคิดวWามีความจําเปYนตVองใชV 

จากการศึกษาพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามคิดวWามีความรูVและขVอมูลเพียงพอท่ีจะตัดสินใจซื้อ
โนVตบุ§กอยูWในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลVองกับผลการศึกษาของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551)ท่ีศึกษาเร่ือง 
“กระบวนการตัดสินใจซื้อโนVตบุ§ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหมW” ท่ีผล
การศึกษาพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามคิดวWามีความรูVและขVอมูลเพียงพอท่ีจะตัดสินใจซื้อโนVตบุ§กอยูWใน
ระดับปานกลาง 
 
ข*อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ในการซื้อคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กทําใหVทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคม
อุตสาหกรรม สมุทรสาคร ในการซื้อคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กซึ่งทางผูVประกอบการคอมพิวเตอรCโนVตบุ§ก
สามารถนําขVอมูลจากการศึกษาไปใชVในการกําหนดกลยุทธCทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมความสามารถ และ
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สรVางความไดV เปรียบทางการแขWงขันในธุรกิจคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กอีกดVวย โดยทางผูV ศึกษามี
ขVอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) การรับรูVปpญหา 
เน่ืองจากผลการศึกษาพบวWาผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWใชVโนVตบุ§กเพ่ือการทํางานและความ

บันเทิงเปYนหลัก ดังน้ันผูVประกอบการคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กควรผลิตโนVตบุ§กเพ่ือตอบสนองกับการใชV
ทํางาน และควรมีโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนในการทํางาน เชWน Microsoft Office และโปรแกรม
เพ่ือความบันเทิง เชWน Windows Media Player  เพ่ืออํานวยความสะดวกรองรับการใชVงาน
คอมพิวเตอรCโนVตบุ§กไดVทันที 

2) การแสวงหาขVอมูล 
เน่ืองจากผลการศึกษาพบวWาผูVตอบแบบสอบถามสWวนใหญWคVนหาขVอมูลในเร่ืองราคาและหาขVอมูล

จากอินเทอรCเน็ตมากท่ีสุด ดังน้ันผูVประกอบการคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กควรใหVกลุWมเป�าหมายไดVเปรียบเทียบ
ขVอมูลราคากับคุณภาพของโนVตบุ§กใหVมากข้ึนโดยใหVรายละเอียดสินคVาท่ีสามารถเขVาใจไดVงWายในการ
เปรียบเทียบ และการใหVขVอมูลทางอินเทอรCเน็ต โดยใหVขVอมูลผWานกระดานสนทนาออนไลนCมากข้ึน ซึ่ง
กลุWมเป�าหมายใหVความสาํคัญของขVอมูลมากในการตดั สินใจซื้อ และกระดานสนทนาออนไลนCก็เปYนสWวนท่ี
สามารถนําเสนอขVอมูลใหVผูV ท่ีมีความสนใจไดV ท้ังน้ียังพบวWาผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญกับ
แหลWงขVอมูลยWอยจากคําแนะนําของผูVท่ีเคยใชVมากท่ีสุดดังน้ันผูVประกอบการคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กควรใหV
ความสําคัญกับปpจจัยดVานผลิตภัณฑCโดยเนVนในปpจจัยยWอยเร่ืองความเร็วของหนWวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ขนาดหนWวยความจําสํารอง (RAM) และขนาดพ้ืนท่ีอุปกรณCเก็บขVอมูลสํารอง (HDD) โดยปpจจัย
ยWอยเหลWาน้ีจัดอยูWในผลิตภัณฑCท่ีแทVจริง(Actual Product) ในดVานระดับคุณภาพ (Quality Level) ซึ่งจะ
ชWวยใหVผลิตภัณฑCหลักทําหนVาท่ีไดVอยWางสมบูรณCในการตอบสนองความตVองการของลูกคVา พรVอมยังเนVนใน
ปpจจัยยWอยเร่ืองการรับประกันและการบริการหลังการขายโดยปpจจัยยWอยเหลWาน้ีจัดอยูWในผลิตภัณฑCเสริม 
(AugmentedProduct) เพ่ือใหVขVอเสนอของกิจการแตกตWางไปจากผูVแขWงขัน ซึ่งถVานําเสนอผลิตภัณฑCท่ี
สามารถตอบสนองใหVเกิดความพึงพอใจไดVจะทําใหVเกิดการบอกตWอในเชิงบวก จะทําใหVคําแนะนําจากผูVท่ี
เคยใชVสามารถจูงใจผูVท่ีสนใจจะซื้อโนVตบุ§กในอนาคตไดV พรVอมยังสWงเสริมการขายดVวยการโฆษณาใน
นิตยสารทางดVานคอมพิวเตอรCดVวยอีกทางหน่ึง 

3) การประเมินทางเลือก 
ปpจจัยสWวนประสมการตลาดผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญกับปpจจัยสWวนประสม

การตลาดโดยรวมอยูWในระดับมาก โดยใหVความสําคัญในระดับมากกับปpจจัยดVานผลิตภัณฑCและปpจจัย
ดVานราคา และใหVความสําคัญในระดับปานกลางกับปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWายและปpจจัยดVาน
สWงเสริมการตลาด โดยผูVตอบแบบสอบถามใหVความสําคัญกับปpจจัยดVานผลิตภัณฑCมากท่ีสุด รองมาคือ 
ปpจจัยดVานราคา ปpจจัยดVานชWองทางการจัดจําหนWาย และปpจจัยดVานการสWงเสริมการตลาด ตามลําดับ
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาปpจจัยยWอยท่ีมีระดับความสําคัญตWอการตัดสินใจเลือกซื้อโนVตบุ§กอยูWใน 10 
อันดับแรก พบวWา ปpจจัยสWวนใหญWเปYนปpจจัยในดVานผลิตภัณฑC ดังน้ันในการวางกลยุทธCทางการตลาด
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ในเร่ืองปpจจัยสWวนประสมการตลาดของผูVประกอบการคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กน้ัน ควรเนVนใหVความสําคัญ
กับปpจจัยดVานผลิตภัณฑCมากท่ีสุด 

4) การซื้อ 
ผูVประกอบการคอมพิวเตอรCโนVตบุ§กควรใหVความสําคัญการใหVบริการของพนักงานขาย โดย

การจัดฝvกอบรมใหVพนักงานขายเพราะสWวนใหญWแลVวจะนับเปYนจุดสัมผัสกับกลุWมเป�าหมายโดยตรง และ
เรWงการตัดสินใจซื้อดVวยการใหVสWวนลดเงินสด พรVอมท้ังกระจายศูนยCจําหนWายในจุดยุทธศาสตรCตามศูนยC
ไอทีตWางๆ 

5) การประเมินหลังการซื้อ 
จากการศึกษาพบวWา ผูVตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชVงานโนVตบุ§กท่ีซื้อมาแลVวอยูW

ในระดับมาก แตWไมWแนWใจท่ีจะซื้อโนVตบุ§กย่ีหVอเดิมและไมWแนWใจท่ีจะซื้อโนVตบุ§กจากรVานคVาเดิม ดังน้ัน
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บทคัดย�อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอลูกคVาธนาคาร ในการเลือกใชVบริการทาง
การเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ ในเขต จังหวัดนครปฐม โดยใชVแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขVอมูลจากกลุWมตัวอยWางท่ีเปYนลูกคVาธนาคารกสิกรไทยจานวน 400 ราย การวิเคราะหC
ขVอมูลใชVสถิติเชิงพรรณนา การใหVนํ้าหนักความสําคัญของปpจจัยและความพึงพอใจซึ่งประกอบดVวย 7 
ปpจจัย ไดVแกW ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา ดVานการจัดจําหนWาย ดVานการสWงเสริมทางการตลาด ดVานบุคคล 
ดVานกระบวนการ และดVานการสรVางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ผลการศึกษาพบวWา  
กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนหญิงสมรสแลVว อายุเฉลี่ย 39 ปZ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเปYนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดVเฉลี่ยอยูWระหวWาง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน ปpจจัย
น้ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือในภาพรวมอยูWในระดับ
มาก โดยปpจจัยท่ีมีผลเปYนสําคัญลําดับหน่ึง คือ ดVานผลิตภัณฑC ซึ่งไดVแกWการบริการผWานโทรศัพทCมือถือมี
ความสะดวกรวดเร็วในการเขVาถึงและสWงขVอมูล และการบริการน้ีมีระบบความปลอดภัยสูง ลําดับสอง
คือ ดVานการจัดจําหนWาย คือ ลูกคVาสามารถทํารายตWางๆไดVตลอด 24 ช่ัวโมง และ ทุกสถานท่ีท่ีมี
อินเตอรCเน็ต และดVานความนWาเช่ือถือของธนาคาร กลุWมตัวอยWางมีระยะเวลาในการใชVบริการทางการเงิน
จากธนาคารผWานโทรศัพทCมือถือโดยเฉลี่ยคนละ 1 ปZ โดยสWวนใหญWใชVเครือขWายของทรูมูฟ เอไอเอส และ
ดีแทค ตามลําดับ กลุWมตัวอยWางทุกคนท่ีทาธุรกรรมเติมเงินโทรศัพทCมือถือ รองลงมาเปYนการโอนเงิน
ระหวWางบัญชีตนเองไปยังบัญชีบุคคลอ่ืนภายในธนาคารเดียวกันและตWางธนาคาร และยังทาการ
ตรวจสอบประวัติการทํารายการโอนเงินและชาระเงินโดยทําธรุกรรมทางการเงินเฉลี่ยสัปดาหCละ 4 คร้ัง 
และมักทําในชWวงเวลา 06.00 -12.00 น. กลุWมตัวอยWางมีความพึงพอใจในการใชVบริการทางการเงินผWาน
โทรศัพทCมือถือในภาพรวมอยูWระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเปYนลําดับ หน่ึงคือ ดVานผลิตภัณฑC ลําดับ
สอง คือดVานการจัดจําหนWาย และลําดับสาม คือดVานความนWาเช่ือถือและภาพพจนCของธนาคาร 
 

คําสําคัญ : ธนาคารพาณิชยCบริการทางการเงินผWานโทรศัพทCมือถือ  สWวนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 The present study has the objectives to examine the factors affecting the 
choice of Bank’s customers in Nakhonpathom Province area to use Mobile Banking  
services and to understand their behavior and satisfaction related to their use of the 
services. The needed information for the investigation was collected by questionnaire 
interview from 400 samples of Bank’s customers. The analysis was based on the 
results of descriptive statistics and the samples’ importance ranking of seven 
marketing is product, price, place, promotion, people, process, physical evidence mix 
factors as well as the expression of level of customers’ satisfaction with various 
factors. 

The study found that 
The majority of sampled K-bank customers could be described as female, 

married, 39 years old on the average, bachelor’s degree graduate, employed in 
private business company, and having monthly income in the range of 10,000 – 
20,000 baht. All marketing mix factors appeared to exert an overall high influence on 
the bank customers’ choice to use the Mobile Banking  services. However, the most 
influential factor was found to be product for the attributes of convenient and 
speedy services for information access and sending, and high system security. The 
second most important factor was place for the reason that customers can make 
financial transactions 24 hours per day and at everywhere accessible to internet. And 
this was followed by the reliability of this Bank’s operation.  

The samples under study have used the Mobile  Banking Plus services for one 
year on the average, mostly through cellular phones using TrueMove followed by 
AIS, and DTAC networks, respectively. All of them indicated they used Mobile Banking 
services for topping up their prepaid mobile phone services, and to a lesser extent 
for money transfer from their accounts to other people’s or other entities’ accounts 
in the  as well as other banks, and also for checking and monitoring money term 
deposits and transfers. They generally made financial transactions four times per 
week on the average and often during 6.00 – 12.00 a.m. The satisfaction with overall 
Mobile Banking services was rated at high level. Specifically, the high satisfaction was 
placed firstly on the factor of product, secondly on the place factor, and then the 
factor of reliability and image of the Bank. 
 
Keywords: Bank Mobile Banking  Marketing mix 
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ความเปmนมาและความสําคัญของปRญหา 
 ในปpจจุบันอิทธิพลของความกVาวหนVาทางดVานเทคโนโลยีเขVามามีบทบาทสําคัญตWอการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยCเปYนอยWางมาก ท้ังดVานการศึกษา การทํางาน ไมWวWาจะเปYนภาครัฐหรือเอกชนและดVาน
อ่ืนๆ ซึ่งทําใหVสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยWางรวดเร็ว เทคโนโลยีดVานอินเตอรCเน็ตมีการ
ขยายตัวอยWางกวVางขวาง ทําใหVผูVประกอบการท้ังหลายนามาพัฒนาเปYนธุรกิจไมWเวVนแมVแตWสถาบัน
การเงินมีการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีไดVนําเทคโนโลยีมาใชVพัฒนาระบบใหVมีความทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตVองการของมนุษยCท่ีเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารพาณิชยCไดVใหVความ
สนใจในดVานการนําเทคโนโลยีมาใชVในการทําธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน และประกอบกับเม่ือธนาคาร
แหWงประเทศไทยไดVประกาศใหVธนาคารพาณิชยCทาธุรกรรมผWานอินเตอรCเน็ตไดV ก็ทําใหVธนาคาร
อินเตอรCเน็ตของธนาคารตWางๆ ในประเทศไทยเร่ิมมีการพัฒนารูปแบบบริการข้ึนมาอยWางตWอเน่ือง เปYน
การแสดงศักยภาพของแตWละธนาคารในการแขWงขัน อีกท้ังยังทําใหVการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกคVา ซึ่งธนาคารแตWละแหWงไดVออกแบบผลิตภัณฑCธนาคารอินเตอรCเน็ตใหVมีรูปแบบการบริการท่ี
หลากหลายท่ีมีลักษณะคลVายกับการทําธุรกรรมเองท่ีธนาคารสาขา ไมWวWาจะเปYนการโอน การ
ตรวจสอบบัญชีของตนเอง การชําระคWาสาธารณูปโภค การจัดการเช็ค การจัดการบัตร ATM เปYนตVน 
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสC, 2561) 

จากสถิติของธนาคารแหWงประเทศไทย พบวWา ธุรกรรมการชําระเงินผWานบริการ Mobile 
Banking จํานวนบัญชีลูกคVาท่ีใชVบริการปริมาณรายการท่ีทําธุรกรรมและมูลคWารายการ มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนอยWางตWอเน่ืองจํานวนบัญชีลูกคVาท่ีใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ 
(Mobile Banking) จาก 20,883,147ราย ในปZ พ.ศ. 2559เปYน 31,779,042 รายและ 41,184,456 
ราย ในปZ พ.ศ. 2560และ พ.ศ. 2561ตามลําดับ (ท่ีมา :ธนาคารแหWงประเทศไทย, 2562) 

จังหวัดนครปฐม เปYนจังหวัดท่ีมีความเกWาแกWและความเจริญมาชVานาน โดยมีประชากรท้ังสิ้น 
111,119 คน ประชากรอยูWอยWางกระจายตัวอยูWตามเขตเมืองในตัวอําเภอ ซึ่งทําใหVธนาคารสWวนใหญW
ต้ังอยูWในตัวอําเภอทําใหVประชาชนไมWสะดวกในการใชVบริการทําใหVมีการใชVบริการผWานมือถือมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนอยWางตWอเน่ืองดังน้ันการศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอการศึกษาลูกคVาธนาคาร ในการเลือกใชVบริการ
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือรวมถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของบริการ
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือเปYนเร่ืองท่ีนWาสนใจเปYนอยWางย่ิงซึ่งผลการศึกษาน้ี
จะเปYนประโยชนCตWอธนาคารในการนําขVอมูลท่ีไดVไปปรับปรุง/พัฒนาการบริการใหVมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
รวมท้ังใหVสอดคลVองกับความตVองการของลูกคVาท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน อีกท้ังเพ่ือรักษาลูกคVาเดิม เพ่ิมลูกคVา
ใหมW เพ่ือเปYนสิ่งกระตุVนใหVลูกคVามีความม่ันใจและขยายการใหVบริการชนิดอ่ืนๆ เปYนผลใหVบรรลุ
วัตถุประสงคCของธนาคารตWอไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 
จิวรัส อินทรCบารุง (2557) ทําการศึกษาสWวนประสมทางการตลาด และทัศนคติของ

ผูVใชVบริการอินเตอรCเน็ตแบงคCก้ิง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โดยมีวัตถุประสงคCเพ่ือ ศึกษาสWวนประสมทางการตลาด และทัศนคติของลูกคVา บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
โดยกลุWมตัวอยWางคือลูกคVา บจม. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จาน
วน 399 ราย ผลการศึกษาสWวนประสมทางการตลาดพบวWา ดVานผลิตภัณฑCลูกคVาผูVใชVบริการ บจม. 
ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมใหVความเช่ือถือในการใชVบริการกรุงไทย
ออนไลนC เพราะมีรูปแบบท่ีทันสมัยใชVงานงWาย มีความสะดวกรวดเร็วในการเขVาถึงขVอมูล ดVานราคา 
พบวWา การท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมWเก็บคWาธรรมเนียมรายปZเปYนสาเหตุหลักในการเลือกใชVบริการ 
และอัตราคWาธรรมเนียมการชําระเงิน และโอนเงินมีอัตราท่ีถูกกวWาการไปทําธุรกรรมท่ีอ่ืน ดVานชWองทาง
การจัดจาหนWาย มีการเป�ดใหVบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ทาใหVสะดวกตWอการโอนเงินชําระคWาสินคVาและ
บริการตลอดจนการชําระคWาสินคVาท่ีสั่งผWานระบบ อีคอมเมิรCซของผูVประกอบการอ่ืนท่ีตVองการความ
สะดวกในการรับชําระเงิน ดVานการสWงเสริมการตลาดพบวWา มีพนักงานธนาคารคอยแนะนําการใชVและ
การสมัครใชVหากเกิดปpญหาก็มีพนักงานฝ�ายลูกคVาสัมพันธCใหVบริการ 24 ช่ัวโมง จึงสรVางความม่ันใจใหV
ลูกคVาในการใชVบริการไดVสูง 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอลูกคVาธนาคาร ในการเลือกใชVบริการทางการเงินจากธนาคาร
พาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือในเขตจังหวัดนครปฐม 

2)เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของลูกคVาธนาคารการบริการทางการเงินจาก
ธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ ในเขตจังหวัดนครปฐม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดปpจจัยท่ีสWงผลตWอพฤติกรรม และความพึงพอใจของลูกคVาธนาคารการบริการทาง
การเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ ในเขตจังหวัดนครปฐม 
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ปัจจยัที,มผีลต่อลูกค้าธนาคาร ใน

การเลอืกใช้บริการทางการเงนิจาก

ธนาคารพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์มอืถือ 

- ผลิตภณัฑ ์ 
- ราคา  
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
- การส่งเสริมการตลาด  
- บุคลากร  
- การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  
- เครือข่ายโทรศพัทเ์คลื/อนที/ที/ทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน 
- ประเภทของธุรกรรมที/ใชบ้ริการ 
- ช่วงเวลาที/ใชบ้ริการ 
- ความถี/ในการใชบ้ริการ 
- แหล่งขอ้มูลที/ทราบในการใช้
บริการ 
- ผูที้/แนะนาํใหใ้ชบ้ริการ 
- กระบวนการการใหบ้ริการ  
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดเ้ฉลี/ยต่อเดือน 

 
 ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรท่ีใชVในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชVในการศึกษา คือ กลุWมประชากรท่ีเคยใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยC

ผWานโทรศัพทCมือถือ ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชากรท่ีสํารวจไดVในปZ 2561 จํานวน 917,053 คน 
(สํานักสถิติแหWงชาติ สํารวจเม่ือ ปZ พ.ศ.2561) และกําหนดกลุWมตัวอยWางโดยใชVวิธีการเลือกกลุWม
ตัวอยWางแบบสุWม แบบไมWทราบความนWาจะเปYน (Non-probability Sampling) ซึ่งการเลือกกลุWม
ดังกลWาวเน่ืองจาก เปYนกลุWมประชากรท่ี เคยใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWาน
โทรศัพทCมือถือทําใหVไดVขVอมูลท่ีใชVในการศึกษาจากความเปYนจริง จํานวน 400 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชVแบบสอบถามเปYนเคร่ืองมือในการเก็บขVอมูล ซึ่งประกอบดVวย 4 สWวน 
ดังตWอไปน้ี 

สWวนท่ี 1 ขVอมูลท่ัวไปของกลุWมตัวอยWาง ไดVแกW เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพรายไดVตWอเดือน ลักษณะท่ีอยูWอาศัย ภูมิลําเนา จํานวนสมาชิก 

สWวนท่ี 2 ปpจจัยท่ีมีผลตWอลูกคVาธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในการ เลือกใชVบริการทาง
การเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ 

สWวนท่ี 3 พฤติกรรมในการใชVบริการ ทางการเงินจากธนาคาร พาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ 
สWวนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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สรุปผล 
กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW เปYนเพศหญิง อายุ 20 – 40 ปZ อายุเฉลี่ย 39 ปZ เปYนพนักงาน

บริษัทเอกชนโดยมีรายไดVตWอเดือน 10,000-20,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส 
ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน และสWวนใหญWมีภูมิลาเนาท่ีเชียงใหมW 

กลุWมตัวอยWางท้ังหมด 400 มีความคิดเห็นวWา ปpจจัยท่ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการทางการเงิน
กับธนาคารผWานโทรศัพทCมือถือโดยใหVความสําคัญกับดVานผลิตภัณฑCเปYนลําดับแรก เพราะการบริการท่ี
มีความสะดวกรวดเร็วในการขVอถึงขVอมูลมีระบบความปลอดภัยสูง และการใหVบริการมีความ
หลากหลาย รองลงมาจะเปYนดVานจัดจําหนWาย ซึ่งกลุWมตัวอยWางสWวนใหญWมองในดVานน้ีวWา สามารถทํา
รายการตWางๆ ไดVทุกสถานท่ีท่ีมีระบบอินเตอรCเน็ต และสามารถทํารายการไดVตลอด 24 ช่ัวโมง และ
ดVานท่ีกลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญลําดับสาม คือดVานบุคคลหรือพนักงาน ซึ่งในดVานน้ีกลุWมตัวอยWางใหV
ความสําคัญกับ พนักงานท่ีมีความรูV และความสามารถในการใหVคําแนะนําบริการในการใชVงานเปYน
อยWางดี และพนักมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแกVไขปpญหาการใชVบริการเม่ือเกิดปpญหา 

กลุWมตัวอยWาง สWวนใหญW ความคิดเห็นวWา พฤติกรรมท่ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการทางการเงิน
กับธนาคารผWานโทรศัพทCมือถือใชVบริการเฉลี่ยอยูWท่ี 1 ปZ และเครือขWายโทรศัพทCท่ีใชVกันมากเปYนลําดับ
หน่ึง ไดVแกW เครือขWาย True Move ลําดับสอง คือ AIS และ Dtac ตามลําดับ ในสWวนของประเภท
ธุรกรรมในการใชVบริการทางการเงินของกลุWมตัวอยWางทุกรายใหVความสําคัญ กับการเติมเงิน
โทรศัพทCมือถือตัวเอง และเบอรCอ่ืนทุกเครือขWาย เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วไมWตVองเสียเวลาใน
การออกไปเติม รองลองมาจะคือการโอนเงินระหวWางบัญชีตนเองไปยังบัญชีอ่ืนภายในธนาคารเดียวกัน
และตWางธนาคาร ลําดับสามในการทําธุรกรรมคือการตรวจสอบประวัติการทํารายการโอนเงิน จWาบิล/
ชาระเงิน และเติมเงินท่ีไดVสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลVว โดยชWวงเวลาสWวนใหญWกลุWมตัวอยWางจะใชVบริการ เวลา 
06.00-12.00 น. รองลงมาคือชWวงเวลาระหวWาง 12.00-18.00 น. ซึ่งจํานวนคร้ังท่ีกลุWมตัวอยWางใชV
บริการน้ันเฉลี่ยประมาณ 4 คร้ัง ตWอสัปดาหC โดยทราบแหลWงขVอมูลจากทางอินเตอรCเน็ตและเวปไซตC
ลําดับแรก รองลงมาคือ โปสเตอรC/แผWนพับ ลําดับสามคือ เจVาหนVาท่ีธนาคารใหVคาแนะนา และผูVที่แนะ
นาในการใชVบริการสWวนใหญWเปYนเพ่ือน/คนรูVจักท่ีบอกตWอ สถานท่ีสWวนใหญWของกลุWมตัวอยWางท่ีใชVบริการ
ทางการเงินคือ ท่ีทางาน รองลงมาคือรVานกาแฟและรVานอาหารตามลําดับ ในดVานการใชVบริการดVาน
อ่ืนๆ สWวนใหญWจะเปYนการฝากเงิน ไมWวWาจะเปYนฝากออมทรัพยCและประจา การโอนเงิน หรือเช็คยอด
บัตรเครดิต สWวนปpญหาท่ีพบในการใชVบริการทางการเงินผWานมือถือน้ัน จากกลุWมตัวอยWางสWวนใหญW 
พบวWาใชVไดVเฉพาะซิมอินเตอรCเนต 4 จี เทWาน้ัน และสามารถใชVไดVกับ สมารCทโฟนเทWาน้ัน ลําดับสุดทVาย
จะเปYนเร่ืองสัญญาณเครือขWายไมWดี / ไมWเสถียร 

กลุWมตัวอยWางมีความคิดเห็นวWา ความพึงพอใจท่ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการทางการเงินกับ
ธนาคารผWานโทรศัพทCมือถือโดยใหVความสําคัญ กับดVานผลิตภัณฑCเปYนลําดับหน่ึง เพราะการบริการท่ีมี
ความสะดวกรวดเร็วในการขVอถึงขVอมูล มีระบบความปลอดภัยสูง และการใหVบริการมีความ
หลากหลายรองลงมาจะเปYนดVานจัดจําหนWาย ซึ่งกลุWมตัวอยWางสWวนใหญWมองในดVานน้ีวWา สามารถทา
รายการตWางๆ ไดVทุกสถานท่ีท่ีมีระบบอินเตอรCเน็ต และสามารถทํารายการไดVตลอด 24 ช่ัวโมงและ
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ดVานท่ีกลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญลําดับสอง คือการสรVางและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งในดVาน
น้ีกลุWมตัวอยWางใหVความสําคัญ กับความนWาเช่ือถือและภาพพจนCของธนาคารในลําดับแรก และ ความ
นWาสนใจในการออกแบบเว็ปไซตCและกราฟฟ�กท่ีนWาสนใจซึ่งสามารถดึงดูดลูกคVาใหVใชV 
 
อภิปรายผล 

โดยจากวัตถุประสงคCขVอท่ี 1 เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอลูกคVาธนาคาร ในการเลือกใชVบริการ
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือในเขตจังหวัดนครปฐม  จากผลการศึกษาพบวWา
เม่ืองพิจารณามองในภาพรวม ปpจจัยดVานเพศ และรายไดV ท่ีแตกตWางกันน้ันไมWสWงผลตWอปpจจัยท่ีมี
อิทธิพลตWอการตัดสินใจใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ จะมีปpจจัยดVาน
การศึกษา อาชีพและรายไดV ท่ีแตกตWางกันแลVวสWงผลตWอปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอการใชVบริการทางการเงิน
จากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ ซึ่งสอดคลVองกับผลงานการวิจัยของ Vincent S. Lai, 
Honglei Li (2004) ไดVศึกษาเก่ียวกับ Technology acceptance model for internet banking : 
an invariance analysis ผลวิจัยพบวWาปpจจัยสWวนบุคคล เชWนอายุ สWงผลตWอการรับรูVถึงทัศนคติตWอการ
ใชVงาน ทําใหVทราบถึงกลุWมเป�าหมายท่ีธนาคารจะทําการ  

จากวัตถุประสงคCขVอท่ี 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของลูกคVาธนาคารการ
บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือ ในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวWา 
เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูVใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWานโทรศัพทCมือถือในเขตจังหวัด
นครปฐม  มีการรับรูVถึงปpจจัยดVานความปลอดภัยเปYนสิ่งสําคัญ ซึ่งสอดคลVองกับผลงานการวิจัยของ 
Wai-Ching Poon (2008) ไดV ศึ ก ษ า เก่ี ย ว กั บ  Users’ adoption of e-banking services: the 
Malaysian perspective ผลการวิจัยพบวWา ธนาคารตVองแสดงใหVเห็นถึงความชัดเจนสาหรับการ
รักษาความปลอดภัย ความนWาเช่ือถือกับการแกVปpญหาท่ีเปYนรูปธรรมในการปรับปรุงความนWาเช่ือถือ 
การรักษาความปลอดภัยของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสCและโดยเฉพาะการป�องกันขVอมูลสWวนบุคคล
ขVอมูลหรือการรักษาความปลอดภัยสาหรับการทําธุรกรรมชาระเงิน นอกจากน้ีตVองอัพเกรดระบบ
รักษาความปลอดภัยของธนาคาร ลVวนเปYนปpจจัยสําคัญท่ีมีผลตWอการตัดสินใจใชVบริการทางการเงินกับ
ธนาคารผWานโทรศัพทCมือถือ 
 
ข*อเสนอแนะของการศึกษา 

1. จากการศึกษากลุWมตัวอยWางในภาพรวมพบวWา กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWเปYนกลุWมคนท่ีทางาน
เอกชน มีครอบครัวแลVว โดยสWวนใหญWมีอายุ ระหวWาง 20-40 ปZ ซึ่งสWวนใหญWมีภูมิลาเนาในจังหวัดนครปฐม
ดังน้ันผูVเก่ียวขVองควรจะ เพ่ิมการบริการใหVมีความเหมาะสมกับกลุWมคนกลุWมน้ี ไมWวWาจะเปYนเร่ืองรูปการ
โฆษณาและประชาสัมพันธC ใหVเหมาะสมและดึงดูดผูVใชVบริการตัวในกลุWมน้ีใหVเขVาถึงขVอมูลใหVมากข้ึน 

2. จากการศึกษาดVานปpจจัยท่ีมีผลตWอการเลือกใชVบริการทางการเงินกับธนาคารผWาน
โทรศัพทCมือถือพบวWา สWวนใหญWคือดVานผลิตภัณฑC ซึ่งประกอบดVวยความหลากหลายของผลิตภัณฑCใน
การบริการ เชWน การสอบถามขVอมูลความสะดวกรวดเร็วในการเขVาถึงขVอมูล รับสWงขVอมูล เพ่ือดึงดูดใหV
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ลูกคVาใชVบริการมากข้ึน ผูVเก่ียวขVองความเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขVอมูลและผลิตภัณฑCใหVครอบคลุม
ความตVองการของผูVใชVบริการ มีขVอมูลท่ีละเอียดและชัดเจน โดยเฉพาะความสะดวกสบายในการใชV
บริการตWางๆ สามารถทําไดVงWาย รวดเร็ว 

3. จากการศึกษาพบวWา การเลือกใชVบ ริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยCผWาน
โทรศัพทCมือถือสWวนใหญW จะเปYนระบบ True Move AIS และ Dtac และใชVบริการมาแลVวประมาณ 1 
ปZ ซึ่งเปYนระยะเวลาท่ีไมWมากหรือนVอยเกินไปเน่ืองจากธนาคารเพ่ิงจะมีการบริการในดVานน้ี ดังน้ัน
ผูVเก่ียวขVองควรเพ่ิมการโฆษณาประชาสัมพันธCใหVผูVใชVบริการรับรูVขVอมูลขWาวสารไดVมากและชัดเจน และ
มีความเช่ือม่ันในการท่ีจะสมัครการใชVบริการทางการเงินผWานมือถือมากข้ึนและชWวงเวลาผูVใชVบริการน้ัน
สWวนมากอยูWในชWวงเวลาประมาณ 06.00- 12.00 น. ซึ่งเปYนชWวงเวลาท่ีผูVใชVบริการเร่ิมทางานกันแลVว
ผูVเก่ียวขVองควรเพ่ิมโปรโมช่ันในชWวงเวลาน้ี หรือ ชWวงเวลาอ่ืนๆใหV ผูVใชVบริการมีความสะดวกมากข้ึน
โดยเฉพาะสถานท่ีของผูVใชVบริการน้ันจะเปYนท่ีทางาน รองลงมาคือรVานกาแฟ ซึ่งท้ังสองสถานท่ีน้ัน
สามารถเขVาถึงอินเตอรCเน็ตไดVงWายและสะดวกสบายกวWาท่ีอ่ืน ดังน้ันควรเพ่ิมการประชาสัมพันธCกับ
สถานท่ีดังกลWาวใหVมากข้ึนเพ่ือดึงดูดการใชVบริการทางการเงินกับธนาคารใหVมากข้ึน 

4. จากการศึกษา ความพึงพอใจพบวWาในการเลือกใชVบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยC
ผWานโทรศัพทCมือถือสWวนใหญW เปYนดVานผลิตภัณฑCซึ่งลูกคVาสWวนใหญWมีความพอใจ ในความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการ และควรเพ่ิมมีระบบความปลอดภัยช้ันสูง ของการบริการ ใหVลูกคVาเกิดความ
สบายใจ และควรเพ่ิมระยะเวลาการใชVงาน ใหVมากข้ึนและสถานท่ีในการใชVบริการมีความท่ัวถึง ขVอมูล
ท่ีไดVจากพนักงานธนาคารมีความชัดเจน ดังน้ันผูVเก่ียวขVองจะตVองเพ่ิมและพัฒนาในสWวนของระบบการ
ใชVบริการทางการเงินผWานโทรศัพทCมือถือและศักยภาพของพนักงานใหVมากข้ึนเพ่ือท่ีจะทาใหVการใชV
บริการของผูVใชVบริการน้ันไมWเกิดปpญหา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ี เปYนการพัฒนาแอพพลิ เคช่ันคVนหาท่ีอยูWผูV รับบริการบน Google maps บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดC ซึ่งวัตถุประสงคCของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันน้ี ผูVใชVสามารถนําเทคโนโลยีท่ี
มีในปpจจุบันไปประยุกตCใชVในการทํางาน ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันน้ีจะใชVโปรแกรม Android Studio 
โดยการใชVภาษา Java ในการเขียนโปรแกรม และใชV Emulator ของ Genymotion ในการรันแอพพลิเคช่ัน 
 ข้ันตอนการใชVงานแอพพลิเคช่ันเม่ือเขVาไปในแอพพลิเคช่ันแลVว แอพพลิเคช่ันจะเช่ือมไปยัง
หนVาเร่ิมตVนหรือหนVาแนะนําแอพพลิเคช่ันแลVวจะเช่ือมไปยังหนVาเมนูโดยอัตโนมัติ เม่ือเขVาสูWหนVาตWาง
เมนูจะมีเมนูใหVผูVใชVงานไดVเลือก 2 เมนูหลัก ไดVแกW 1) เขVาสูWระบบ 2) ประวัติผูVจัดทําใหVผูVใชVงานไดVเลือก 
เขVาสูWระบบเพ่ือท่ีจะกรอกผูVใชVและรหัสผWานในการเขVาไปใชVงานแอพพลิเคช่ัน เม่ือเขVาไปถึงหนVาเมนู
หลังจากเขVาสูWระบบแลVว จะมีเมนูใหVเลือกดVวยกัน 3 เมนู ไดVแกW 1) แสดงขVอมูล 2) คVนหาพิกัด 3) วิธีใชV
งาน ทางผูVจัดทําแนะนําใหV เลือกเมนูท่ี 3 เพ่ือดูการใชVงานกWอนท่ีจะใชVงาน เมนูแสดงขVอมูลและคVนหา
พิกัด ในอVางอิงจะประกอบดVวยหนังสือท่ีนํามาอVางอิงในการทําแอพพลิเคช่ันน้ี 
 ในการทดลองใชVแอพพลิเคช่ันพบวWาแอพพลิเคช่ันใชVงานไดVอยWางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาสาระความรูVจากแอพพลิเคช่ันไดVอยWางเขVาใจ 
 
คําสําคัญ: แอพพลิเคช่ัน Google maps,ผูVรับบริการ 
 

Abstract 
This research is a development of the application to find the client's address 

on Google maps on the Android operating system. Which the purpose of the 
development of this application Users can apply current technology to work. The 
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development of this application will use Android Studio program by using Java 
programming language and using Genymotion Emulator to run the application. 

Procedures for using the application Once you have entered the application 
The application will link to the start page or application suggestion page and will 
automatically link to the menu page. When entering the menu window, there will be 
a menu for users to choose from 2 main menus: 1) Login 2) Organizer history allows 
users to select Login in order to enter the user and password to access the 
application. When accessing the menu page after logging in There are 3 menus to 
choose from, which are 1) show information 2) search for coordinates 3) how to use 
the manufacturer recommends selecting menu 3 to see the usage before use Menu 
showing info and searching coordinates The reference will contain a reference book 
for making this application. 

In the trial of the application, it is found that the application can be used 
effectively. Able to understand the knowledge from the application with understanding 

 
Keywords :Application with Google maps, service recipients 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยมีพัฒนาการดVานสุขภาพมายาวนาน ทําใหVคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นมาก เห็น
ไดVจากโรคติดเช้ือสําคัญลดลง อัตราทารกตายและอัตราสWวนมารดาตายลดลงมาก คนไทยมีอายุเฉลี่ย
สูงข้ึนมาก และมีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลกWอน คือ การสรVาง
หลักประกันสุขภาพถVวนหนVา ซึ่งทําใหVประชาชนทุกคนเขVาถึงบริการสาธารณสุขไดV เช่ือวWาระบบ
บริการท่ีมีอยูWยังไมWอาจทําใหVคนใชVบริการไดVอยWางถูกท่ีถูกทาง ประชาชนมักจะเช่ือถือและไปแออัดอยูW
ท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญW แมVวWาโรคสWวนใหญWไมWตVองการแพทยCในการรักษา โดยเฉพาะแพทยCเฉพาะโรค 
การสWงเสริมสุขภาพและป�องกันโรคยังถูกละเลย รัฐบาลลงทุนดVานน้ีนVอยท้ัง ๆ ท่ีตVนทุนตํ่ากวWาการ
รักษาเม่ือเจ็บป�วย และแนวโนVมการเกิดโรคท่ีเปYนภาระตWอสังคมและประเทศชาติ เปลี่ยนเปYนโรค
เร้ือรังท่ีเกิดจากพฤติกรรมและสามารถป�องกันไดV เชWน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ และมะเร็ง การยกระดับสถานีอนามัยท่ีมีกวWา 9,000 แหWง เปYนโรงพยาบาลสWงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) จึงเปYนจุดเปลี่ยนระบบสาธารณสุขคร้ังสําคัญท่ีจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย 

สิ่งทVาทายใหมW ๆ ทางสุขภาพและชีวิตความเปYนอยูWของสังคมไทยท่ีกําลังปรากฏใหVเห็นคือ 
ความรวดเร็วของการสูงอายุของประชากร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรคจากปpญหาโรคติดตWอท่ี
เปYนปpญหาหลักทางสุขภาพมาเปYนโรคไมWติดตWอ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูVพิการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมท่ีสําคัญ ไดVแกW การขยายตัวของเขตเมืองอยWางรวดเร็ว การเคลื่อนยVายถ่ิน ผูVหญิงประกอบ
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อาชีพมากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาสูWครอบครัวเด่ียว 
ดVวยเหตุของการขยายตัวของเขตเมืองอยWางรวดเร็วซึ่งสัมพันธCกับการเพ่ิมข้ึนของโรคไมWติดตWอและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหVการพัฒนาระบบการสWงเสริมและการดูแลสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตเมือง
สมควรเปYนเป�าหมายแรกของการดําเนินการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลWาว การบริการชุมชน
และการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยท่ีมกีารพัฒนาข้ึนภายหลังการประชุม Alma-Ata ในปZ พ.ศ. 
2521 ไดVออกแบบเพ่ือครอบคลุมองคCประกอบจําเปYนอันรวมถึงการป�องกันโรคติดตWอ การสWงเสริมดVาน
อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม ความเพียงพอของนํ้าสะอาดและการสุขาภิบาล การดูแลแมWและ
เด็ก การใหVบริการยาท่ีจําเปYน และการจัดการปpญหาสุขภาพท่ีพบบWอย นับต้ังแตWปZ พ.ศ. 2541 กลยุทธC
หลักของดําเนินการดVานการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยเปYนการใชVกระบวนการเขVาถึงกลุWม
ประชากร (Population-based approach) โดยใชVการรณรงคCหรือดําเนินกิจกรรมในระดับชุมชน 
การสรVางความมีสWวนรWวมของชุมชนผWานทางกลุWมอาสาสมัครสาธารณสุข และการจัดต้ังสถานีอนามัยท่ี
เนVนใหVบริการแมWและเด็ก การใหVวัคซีนป�องกันโรค และการรักษาพ้ืนฐาน อยWางไรก็ตามกลยุทธC
ดังกลWาวไมWเพียงพอท่ีจะรองรับกับความทVาทายใหมW ๆ ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษน้ี โดยเฉพาะการขยายตัว
ของความชุกของกลุWมโรคไมWติดตWอและผูVพิการท่ีมาพรVอมกับภาวะประชากรสูงอายุ ฉะน้ัน กลยุทธCใหมW
เพ่ือตอบสนองตWอความทVาทายใหมW ๆ เหลWาน้ีจึงจําเปYนท่ีจะตVองไดVรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใหVไดVความ
กระจWางในกลยุทธCใหมW  

ดังน้ัน ผูVวิจัยจึงไดVมีความคิดท่ีจะสรVางและพัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดเก็บขVอมูลผูVป�วยในชุมชน 
เพ่ือใหVเจVาหนVาท่ี, หมอ, พยาบาล, เจVาหนVาท่ีสาธารณสุข ไดVเขVาไปพบผูVป�วยไดVอยWางถูกตVอง สะดวกตWอ
การคVนหาผูVป�วย รวมไปถึงการใหVคําแนะนําตWาง ๆ ในชุมชน 
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดเก็บขVอมูลและคVนหาท่ีอยูWผูV รับบริการบน Google Maps 
กรณีศึกษา บVานทWาวัด 

2. เพ่ือนําแอพพลิเคช่ันไปใชVเพ่ืออํานวยความสะดวกตWอการคVนหาผูVรับบริการในชุมชน การ
เขVาไปดูแลชWวยเหลือผูVรับบริการในชุมชน การตรวจสุขภาพในชุมชน 

3. เพ่ือนําแอพพลิเคช่ันไปใชVเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับเจVาหนVาท่ี, หมอ, เจVาหนVาท่ี
สาธารณสุข ไดVนําไปใชVในการคVนหาผูVรับบริการและเขVาไปชWวยเหลือผูVรับบริการไดVตรงตามเป�าหมายท่ี
กําหนด 

4. เพ่ือนําแอพพลิเคช่ันไปใชVเพ่ือชWวยพัฒนาการบริหารจัดการสําหรับเจVาหนVาท่ี, หมอ, 
เจVาหนVาท่ีสาธารณสุข ใหVสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและการชWวยเหลือไดVอยWางสะดวกรวดเร็ว 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยน้ีเปYนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดเก็บขVอมูลและคVนหาท่ีอยูWผูVรับบริการบน Google 
Maps กรณีศึกษา บVานทWาวัด มีขอบเขตการดําเนินงานแบWงออกไดVเปYนหัวขVอ ดังน้ี 
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 สถานท่ีในการดําเนินงาน 
 ไดVแกW ชุมชนบVานทWาวัด ตําบลเหลWาปอแดง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ขอบเขตดVานเน้ือหาในการดําเนินงาน 
 หมายถึง แอพพลิเคช่ันรับขVอมูลและแสดงผลขVอมูล ท่ีจะถูกดําเนินงานจัดสรVางและพัฒนาใน
โครงงานน้ี ซึ่งแอพพลิเคช่ันน้ีแบWงการดําเนินงานในสWวนของระบบการทํางานออกเปYน 2 สWวนคือ แอน
ดรอยดCแอพพลิเคช่ัน (Client) สําหรับติดต้ังบนสมารCทโฟน และเว็บแอพพลิเคช่ัน (Server) โดยมี
ขอบเขตดVานเน้ือหาของแตWละสWวน คือ  
 1. เว็บแอพพลิเคช่ัน (Server)  
  1)  ผูVใชVสามารถจัดการขVอมูลคนไขVไดV (เพ่ิม, ลบ, แกVไข, คVนหา)  
 2. แอนดรอยดCแอพพลิเคช่ัน (Client)  
  1)  ผูVใชVสามารถคVนหาขVอมูลผูVรับบริการไดV 
  2)  โปรแกรมสามารถแสดงตําแหนWงผูVรับบริการบนแผนท่ีไดV 
  3)  โปรแกรมสามารถดึงขVอมูลผูVรับบริการท่ีเพ่ิมเขVามาโดยอัตโนมัติจากสWวนของเว็บ
แอพพลิเคช่ัน (Server) ไดV 
 ในการศึกษาถึงปpญหาและความตVองการของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันคVนหาท่ีอยูWผูVรับบริการ
บน Google กรณีศึกษา บVานทWาวัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดCแลVว ทางผูVวิจัยไดVทําการศึกษา
คVนควVาถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองกับโครงงานตามหัวขVอดังกลWาวโดยแบWงออกเปYนดังน้ี  
 1) ตVองมีการนําขVอมูลของระบบฐานขVอมูลผูV รับบริการมาใชV โดยการเช่ือมตWอผWานทาง
เคร่ืองมือของการสรVางแอพพลิเคช่ัน 
 2) ตVองมีการจัดสรVางสWวนการเช่ือมตWอ (Interface) ระหวWางผูVใชVแอพกับระบบฐานขVอมูล 
 3) ตVองมีการออกแบบใหVแอพพลิเคช่ันสามารถนําพิกัดของ Google Maps มาใชVในการ
แสดงผลการคVนหาไดV 
 4) ตVองออกแบบแอพพลิเคช่ันใหVสามารถใชVงานไดVงWาย และมีฟpงกCช่ันการทํางานท่ีครบถVวน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการออกแบบเว็บไซต�  
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เร่ิมการใชVงานแอพพลิเคช่ันคVนหาท่ีอยูWผูVรับบริการบน Google maps เม่ือผูVใชVงานคลิกท่ี
ไอคอน Vocabulary จะเขVาสูWหนVาแอพพลิเคช่ันคVนหาท่ีอยูWผูVรับบริการบน Google maps 

เม่ือผูV ใชVงานเขVาใชVงานแอพพลิเคช่ันจะเจอหนVาแนะนําของแอพพลิเคช่ันคVนหาท่ีอยูW
ผูV รับบริการบน Google maps หลังจากน้ันแอพพลิเคช่ันจะทําการเช่ือมโยงไปยังหนVาเมนูโดย
อัตโนมัติ 

เม่ือผูVใชVตVองทําการคลิกเมนูเขVาสูWระบบ แอพพลิเคช่ันก็จะเปลี่ยนไปยัง  หนVาเขVาสูWระบบผูVใชV
ตVองทําการกรอก ช่ือผูVใชVและรหัสผWานใหVถูกตVองแลVวทําการกดปุ�มเขVาสูWระบบเพ่ือเขVาสูWหนVาเมนูตWอไป 

ผูVใชVงานมายังหนVาเมนูของแอพพลิเคช่ัน ในสWวนน้ีผูVใชVงานสามารถเลือกการเขVาใชVงานไดVโดย
การกดปุ�ม จากน้ันแอพพลิเคช่ันจะทําการเปลี่ยนหนVาไปยังหนVาท่ีผูVใชVเลือก โดยเมนูท่ีใหVผูVใชVเลือกมี
ท้ังหมด 3 รายการดVวยกัน ซึ่งประกอบไปดVวย  

1) แสดงขVอมูล 
2) คVนหาพิกัด 
3) วิธีใชVงาน 
 

   
 
ผูVใชVงานคลิกท่ีขVอมูล แอพพลิเคช่ันก็จะพาไปยังหนVาแผนท่ีเพ่ือแสดงขVอมูลและพิกัดของ

ผูVรับบริการ และเม่ือแตะไปยังจุดก็จะแสดงขVอมูลของผูVรับบริการ 
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บทสรุป ข*อเสนอแนะ 
 จากการท่ีทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง ทําใหVสามารถกําหนดขอบเขต และ
แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันคVนหาท่ีอยูWผูVรับบริการบน Google maps บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยดC เปYนแนวทางใหVกับผูVท่ีตVองการศึกษาหรือสนใจในการคVนหาตําแหนWงผูVรับบริการ เพ่ือ
สะดวกตWอการใชVทํางานในการสํารวจในแตWละพ้ืนท่ี 

สําหรับในสWวนของการจัดทําแอพพลิเคช่ัน มีการใชVโปรแกรมหลายโปรแกรมมาชWวยในการ
สรVางแอพพลิเคช่ัน เพ่ือใหVมีความสมบูรณCสวยงามและเหมาะสําหรับการใชVงานและงWายตWอการใชVงาน 
ทางผูVจัดทําจึงมีความมุWงม่ันเพ่ือท่ีจะจัดทําแอพพลิเคช่ันน้ีข้ึนมา สิ่งสําคัญในการสรVางแอพพลิเคช่ันน้ี
ข้ึนมา ก็คือการนําเทคโนโลยีในปpจจุบันเขVามาประยุกตCใชVงานในการทํางานของสาขาวิชาวิทยาศาสตรC
สุขภาพในการออกพ้ืนท่ีสําจรวจ 

ในสWวนของเว็บ ข้ันตอนการใชVงานเว็บเม่ือเป�ดเว็บไซตCขึ้นมาก็จะพบกับหนVาแรก ในหนVาตWางน้ี
จะมีเมนูอยูW 1 เมนูคือ เขVาสูWระบบ เม่ือทําการกดท่ีเมนูเขVาสูWระบบแลVวเว็บไซตCก็จะทําการพาผูVใชVงาน
ไปยังหนVาเขVาสูWระบบ ในหนVาเขVาสูWระบบผูVใชVงานจะตVองกรอกผูVใชVและรหัสผWานใหVถูกตVองเพ่ือเขVาใชVงาน 
เม่ือกดปุ�มเขVาสูWระบบเว็บไซตCก็จะพาไปยังหนVาแสดงประวัติผูV รับบริการ ในหนVาแสดงประวัติ
ผูVรับบริการ จะแสดงขVอมูลผูVรับบริการเมนูคVนหาขVอมูล เมนูแกVไขขVอมูลไดV 

ในสWวนของแอพพลิเคช่ัน ข้ันตอนการใชVงานของแอพพลิเคช่ัน เม่ือผูVใชVงานเป�ดเขVามายัง
แอพพลิเคช่ัน แอพพลิเคช่ันจะเช่ือมโยงเขVาสูWหนVาเร่ิมตVน และเช่ือมโยงเขVาสูWหนVาตWางเมนูโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งในหนVาตWางเมนูน้ีจะมี 2 เมนูดVวยกันโดยจะมีเขVาสูWระบบ หนVาแสดงประวัติผูVจัดทํา เม่ือเขVาสูWระบบ
สําเร็จ แอพพลิเคช่ันก็จะพาไปยังหนVาเมนู โดยจะมีเมนูใหVเลือก 3 เมนูดVวยกัน คือ เมนูแสดงขVอมูล 
เมนูคVนหาพิกัด เมนูวิธีใชVงาน หนVาแสดงขVอมูลก็จะมีในสWวนของขVอมูลท่ีมีอยูWบน Server นํามาแสดง
หากทําการแตะท่ีขVอมูลก็จะพาไปยังหนVาแผนท่ีและแสดงจุดของขVอมูลน้ัน และยังมีสWวนของการคVนหา
ขVอมูลซึ่งสามารถคVนหาไดVจากรหัสผูVป�วย ช่ือและนามสกุล ในหนVาคVนหาพิกัด ก็จะแสดงแผนท่ีข้ึนมา
วิธีการคVนหาพิกัดก็จะทําแตะตรงแผนท่ีท่ีเราตVองการคVางไวVก็จะเปYนการปpกจุดพิกัด และทําการแตะท่ี
จุดพิกัดก็จะทําการแสดงละติจูดและลองติจูดข้ึนมา ในหนVาแผนท่ีก็จะมีปุ�มอยูW 3 ปุ�ม คือปุ�มแสดงแผน
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ท่ีแบบปกติ ปุ�มแสดงแผนท่ีแบบดาวเทียม และปุ�มแสดงตําแหนWงท่ีต้ังปpจจุบัน หนVาวิธีการใชVงานก็จะ
แสดงรูปภาพและคําบรรยายวิธีการใชVงาน การใชVงานหนVาท่ีคือการปpดไปทางขวาเพ่ือแสดงขVอมูล
วิธีการใชVงานถัดไป แอพพลิเคช่ันน้ีมีขนาดหนVาจอ 1080x1920 Pixel ซึ่งเหมาะสําหรับหนVาจอของ
โทรศัพทCสมารCทโฟน ในปpจจุบันแอพพลิเคช่ันน้ีเหมาะสําหรับผูVที่ออกสํารวจพ้ืนท่ีของวิชาวิทยาศาสตรC
สุขภาพ ทางผูVจัดทําจึงหวังวWาแอพพลิเคช่ันคงเปYนประโยชนCกับผูVใชVงานไมWมากก็นVอยและหวังวWา
แอพพลิเคช่ันน้ีจะมีประโยชนCสําหรับผูVใชVงาน 
 
ข*อเสนอแนะ 

ปpญหาและขVอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชVงาน และพัฒนาในข้ันตWอไป 
สWวนของหนVาจอ  
ปpญหา เม่ือนําไปใชVงานกับสมารCโฟนท่ีเปYนเทคโนโลยีท่ีมีการนํามาใชVกันมากในปpจจุบัน เม่ือ

สมารCโฟน ทําใหVขนาดหนVาจอของแอพพลิเคช่ันมีความละเอียดไมWเทWากัน 
ขVอเสนอแนะ ควรมีการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีท่ีจะนําแอพพลิเคช่ันไปใชVงานวWา

เหมาะสมกับเทคโนโลยีรุWนใดบVาง และในสWวนของการออกแบบหนVาจอควรมีการปรับขนาดใหV
เหมาะสมมากท่ีสุด 

สWวนของขVอมูลท่ีแสดง  
ปpญหา หากขVอมูลท่ีแสดงมีมากเกิดไปก็จะทําใหVแอพพลิเคช่ันทํางานชVาและมีการสํารอง

ขVอมูลท่ีใหญWขึ้น 
ขVอเสนอแนะ ทําการลบแคชเพ่ือใหVแอพพลิเคช่ันทํางานไดVดีข้ึนและมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานท่ีดีขึ้น 
การรัน Emulator 

ปpญหา การรัน Emulator มักมีปpญหาอยูWตลอดโดยการรันไมWขึ้น ทําใหVการทํางานชVาลง 
ขVอเสนอแนะ ควรตรวจแพ็กเกจวWาครบหรือไมW และควรติดต้ังแพ็กเกจใหVเปYนแพ็กเกจลWาสุด 
อินเทอรCเน็ต 
ปpญหา ถVาหากการเช่ือมตWออินเทอรCเน็ตน้ันมีความเร็วท่ีชVาก็จะทําใหVแอพพลิเคช่ันไมWสามารถ

ดึงขVอมูลมาไดV 
ขVอเสนอแนะ ทําการกลับไปยังกWอนหนVาแลVวกดปุ�มอีกคร้ังเพ่ือใหVขVอมูลน้ันแสดงข้ึนมา 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาการตอบสนองความตVองการและความไมWเทWาเทียมท่ี
ผูVสูงอายุไดVรับจากระบบการจWายเบ้ียยังชีพในเขตเมืองและชนบท ตัวอยWางท่ีใชVคือ ผูVสูงอายุในเขตเมือง
และชนบทท่ีมีอายุ 60 ปZข้ึนไป จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวWา ผูVสูงอายุสWวนใหญWเปYนเพศหญิง 
อายุเฉลี่ยของกลุWมตัวอยWาง 68.75 ปZ สมรสแลVว มีรายไดVนVอยกวWา 5,000 บาท โดยมีท่ีมาของรายไดV
จากการประกอบอาชีพ 
 ดVานทัศนคติตWอการปฏิบัติของเจVาหนVาท่ีของกลุWมตัวอยWางน้ัน โดยรวมอยูWในระดับมากในทุก
ดVาน แตWผูVสูงอายุในเขตชนบทมีทัศนะคติมากกวWาผูVสูงอายุในเขตเมืองในทุกดVาน ความพึงพอใจตWอ
ระบบการจWายเงินเบ้ียยังชีพเปYนไปในลักษณะเดียวกับ ทัศนคติท่ีพบขVางตVนกลWาวคือ ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูWในระดับมาก โดยความพึงพอใจดVานระยะเวลา มีระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ดVานความเหมาะสมของสถานท่ี และดVานจํานวนเงินท่ีไดVรับตามลําดับ นอกจากน้ันผูVสูงอายุในเขต
ชนบทยังคงมีระดับความพึงพอใจมากกวWาผูVสูงอายุในเขตเมืองดVวยเชWนกัน 
 การศึกษาเสนอใหVทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และสํารวจความคิดเห็นของผูVสูงอายุโดย
สWงเสริมใหVผูVสูงอายุมีสWวนรWวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูV เพ่ือเปYนแนวทางใหVรัฐในการพัฒนาระบบเบ้ีย
ยังชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรจัดการสํารวจคWาครองชีพในแตWละพ้ืนท่ี เพ่ือเปYนแนวทางใหVรัฐมี
ระบบการจWายเงินเบ้ียยังชีพท่ีไมWซ้ําซVอน และเทWาเทียมกันในทุกพ้ืนท่ี โดยเหตุท่ีการใชVประโยชนCของ
เงินเบ้ียยังชีพในชนบทน้ันมีความจําเปYนมากกวWาในเขตเมือง ดังน้ันจึงควรปรับเบ้ียยังชีพในเขตชนบท
ใหVมากกวWาในเขตเมือง เพ่ือสรVางความสัมพันธCระหวWางเจVาหนVาท่ีกับผูVสูงอายุ เจVาหนVาท่ีและหนWวยงาน
ท่ีเก่ียวขVองจึงควรจัดการเย่ียมบVาน และประชาสัมพันธCใหVผูVสูงอายุไดVรับรูVขVอมูลขWาวสารท่ีถูกตVอง
ครบถVวนอยWางท่ัวถึง 
 
คําสําคัญ: ความเปYนธรรม, นโยบายสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุ 
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Abstract 
 The objective of the research is to study the response to the needs and 
unequal treatment that elderly people receive from the payment of the elderly 
allowances in the rural and urban areas. The samples consist of 60 elderly people of 
sixty years old and above living in the urban and rural areas. The findings revealthat 
the majority of the elderly are female with an average age of 68.75 years, married, 
with an income of less than 5,000 baht from earning their livings.  
 Their attitudes toward the officials are on the whole found to be at a high 
level. However, the elderly in the rural areas show more attitudes than their urban 
counterparts in every aspect, while their satisfaction of the payment of the elderly 
allowance scheme is in the same direction. In this connection, their level of 
satisfaction on the whole is high, with the satisfaction regarding time duration scoring 
the highest, followed by the satisfaction toward places and the amount of money 
received respectively. In addition, the elderly in the rural areas show a higher level of 
satisfaction than their urban counterpart. 
 The study recommends more qualitative researches and opinion surveys of 
the elderly who should be encouraged to participate in the exchange of learning to 
provide the guidelines for the State to develop a more effective living allowance 
system. Surveys should be conducted on the cost of living in each area as a basisfor 
the State to administer the payment of the allowance scheme so as to 
avoidunnecessary duplication and ensure fairness in every area. As the benefits of 
theliving allowances are more needed in the rural more than urban areas, the 
ruralallowances for the rural areas should, therefore, be higher than for the urban 
areas.To foster a closer relationship between officials and the elderly, the former 
andagencies concerned should visit the elderly at home and publicize the activity 
tokeep them properly informed. 
 
Keywords: Fairness, Inequality, Living Allowance Scheme 
 
ความเปmนมาและความสําคัญของปRญหา 
 ประชากรผูVสูงอายุในประเทศไทย นอกจากจะมีการคุVมครองรายไดVจากกองทุนชWวยเหลือ
ผูVสูงอายุแลVวยังมีกองทุนการออมแหWงชาติเปYนผูVดูแลอีกหนWวยงานหน่ึง (กองทุนเงินออมแหWงประเทศ
ไทย) ความไมWพอเพียงตWอรายไดVของเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งมีหนWวยงานหน่ึงท่ีเก่ียวขVอง 
คือ กระทรวงการคลังไดVพิจารณาจัดต้ังกองทุน เพ่ือชWวยเหลือโดยมีมาตรการกํากับผูVสูงอายุใหVใชVชีวิต
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อยWางระมัดระวังท้ังในเร่ืองของสุขภาพ เชWน การรับประทานอาหารท่ีเสริมสรVางกระดูกไมWใหVเปราะเร็ว
ข้ึน การรูVจักออกกําลังกาย การหม่ันรักษาสุขภาพอนามัยของรWางกายใหVสะอาดอยูWเสมอเปYนตVน 
หนWวยงานท้ังรัฐและเอกชนตWาง ๆ ตWางก็ระดมทรัพยากรท้ังดVานมนุษยC กําลังทรัพยC ในการชWวยเหลือ
ดVานสวัสดิการของผูVสูงอายุ ตลอดจนในการบํารุงเยียวยาผูVสูงอายุท่ีในวันขVางหนVาย่ิงจะทวีจํานวน
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการรักษาพยาบาลในปpจจุบันท่ีดีข้ึนและทันสมัย การเสียชีวิตของผูVสูงอายุก็ลด
นVอยลง ภาระคWาใชVจWายของรัฐก็ตVองเพ่ิมสูงข้ึนตามมาดVวยเชWนกัน ดังน้ันรัฐก็จะมีภารกิจในการหา
รายไดVมาจากดVานอ่ืนในการจัดสรรงบประมาณใหVเพียงพอตWอความตVองการของประชากรผูVสูงอายุใน
การดํารงชีวิตตWอไปไดV 
 สภาพปpญหาผูVสูงอายุในปpจจุบัน ผูVสูงอายุคือคนท่ีมีอายุ 60 ปZข้ึนไป ยWอมเปYนธรรมดาท่ีรWางกายก็
เสื่อมถอยไปตามอายุขัย การใชVชีวิตประจําวันดVวยความยากลําบาก การเดินไปไหนก็ลําบากจําเปYนตVองใชV
อุปกรณCเขVาชWวย เชWน วีลแชรC ไมVเทVา ซึ่งถVาผูVสูงอายุท่ีมีฐานะก็ไมWประสบปpญหาเทWาไรแตWในทางตรงกันขVาม
ผูVสูงอายุท่ีมีรายไดVนVอย ครอบครัวยากจน ก็จะเปYนปpญหาในการดํารงชีวิตพอสมควร รัฐบาลจะไดVปรับ
ระบบชWวยเหลือผูVสูงอายุในดVานสวัสดิการตWาง ๆ ท่ีเปYนปpจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต สวัสดิการเบ้ียยังชีพ
ผูVสูงอายุรัฐมีนโยบายข้ึนเพ่ือสงเคราะหCคนยากจน คนยากไรV คนท่ีไมWสามารถหารายไดVเลี้ยงชีพตัวเองและ
ครอบครัวไดVและสWวนใหญWแลVวเปYนผูVสูงอายุท่ีอาศัยอยูWในชนบทจากเดิมในปZ พ.ศ. 2544-2545 รัฐไดVมีการ
กระจายอํานาจสูWทVองถ่ิน โดยใหVองคCกรสWวนทVองถ่ินจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพใหVเดือนละ 200 บาท นับเปYน
จุดเร่ิมตVนในการจัดสวัสดิการผูVสูงอายุ ตWอมาในปZพ.ศ. 2546 มีตราพระราชบัญญัติผูVสูงอายุ ซึ่งระบุไวVวWาใหV
ผูVสูงอายุมีสิทธ์ิไดVรับการคุVมครอง สWงเสริมและสนับสนุน การสงเคราะหCเบ้ียยังชีพตามความจําเปYนอยWาง
ท่ัวถึงและเปYนธรรม ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะหCเบ้ียยังชีพเปYน 500 บาทตWอเดือน และมามีการแกVไข
พระราชบัญญัติผูVสูงอายุในปZพ.ศ. 2553 ใหVมีการจWายเบ้ียยังชีพใหVท่ัวถึงและเปYนธรรม โดยมีเง่ือนไขวWา คือ
มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยูWในเขตองคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินตามทะเบียนบVาน มีอายุ 60 ปZข้ึนไป 
ไมWเปYนผูVไดVรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนCอ่ืนใดจากหนWวยงานของรัฐ เชWน เงินบํานาญ เบ้ียหวัด เบ้ีย
พิเศษ เปYนตVน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC, กองนิติการ, 2550) 
 ในปpจจุบันมีการปรับเงินสงเคราะหCเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุเปYนข้ันบันได คือ ผูVสูงอายุท่ีมีอายุ60-
69 ปZ/คน/เดือน ไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน ผูVสูงอายุท่ีมีอายุ 70-79 ปZ/คน/เดือน
ไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน ผูVสูงอายุท่ีมีอายุ 80-89 ปZ/คน/เดือน ไดVรับเบ้ียยังชีพ
อัตรา 800 บาท/คน/เดือน ผูVสูงอายุท่ีมีอายุ 89-90 ปZข้ึนไป ไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/
เดือน การเปลี่ยนนโยบายของรัฐปรับเบ้ียยังชีพใหVเพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะใหVผูVสูงอายุมีคุณภาพท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยูWไดVในระดับหน่ึง 
 การจัดสวัสดิการเบ้ียผูVสูงอายุบนพ้ืนฐานของความเปYนมนุษยCหรืออาจกลWาวไดVวWารัฐบาลจะ
สามารถจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนองตWอความตVองการของประชากรในประเทศไดVทั้งหมด แตWถVาหาก
รัฐบาลจะจัดสรรสวัสดิการเบ้ียยังชีพใหVผูVสูงอายุไดV อยWางเปYนธรรม และเทWาเทียมกันท้ังหมดท้ังท่ีอยูWใน
พ้ืนท่ีเขตเมือง ตลอดจนในพ้ืนท่ีชนบท จะเปYนวิธีการท่ีอยูWบนพ้ืนฐานความเปYนจริงท่ีสามารถลงมือ
ปฏิบัติชWวยเหลือไดVอยWางเปYนรูปธรรมมากกวWาขนาดประชากรผูVสูงอายุในปpจจุบันมีอัตราเพ่ิมข้ึนใน
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อนาคต โดยโครงสรVางประชากรของประเทศไทย จะเห็นไดVจากการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยจาก
เดิมเปYนครอบครัวขยายมาเปYนครัวเรือนท่ีมีการยWอขนาดเล็กลงเปYนครอบครัวเด่ียวกันมากข้ึน การ
เปลี่ยนแปลงจากการพ่ึงพาซึ่งกันและกันเปYนระบบเครือญาติไปเปYนสังคมท่ีเอาตัวรอดเฉพาะตัวสูงข้ึน 
ทําใหVความสัมพันธCกันภายในครอบครัวบ่ันทอนความเอ้ืออาทรลงไป จากเดิมผูVสูงอายุท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวใหVความเคารพนับถือแตWในปpจจุบันเยาวชนรุWนหลังไมWไดVใหVความสําคัญและเห็นคุณคWา
ผูVสูงอายุดังเชWนในอดีตท่ีผWานมา เม่ือโลกโลกาภิวัตนCเขVามา มีการเปลี่ยนแปลงทางดVานเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเกิดโรงงานอุตสาหกรรมตWาง ๆท่ีกระจุกตัวในเมืองท่ีเจริญ ผลท่ีตามมาคือทําใหVวัยหนุWมสาว
หลั่งไหลกันเขVาสูWภาคแรงงานเคลื่อนยVายจากชนบทเขVาสูWเมืองมากย่ิงข้ึน การท่ีสังคมโดยรวมมองวWา 
แรงงานวัยหนุWมสาวเปYนผูVสWงเงินกลับไปใหVผูVสูงอายุท่ีชนบท เปYนเพียงมิติหน่ึงท่ีบางคนมีทัศนะเชWนน้ัน
แตWในทางกลับกันแรงงานวัยหนุWมสาวกลับเพ่ิมภาระโดยการสWงลูกไปใหVผูVสูงอายุเลี้ยงดู แรงงานวัยหนุWม
สาวอาจจะสWงเงินมาใหVผูVสูงอายุบVางแตWก็ไมWเพียงพอตWอการดํารงชีวิตเพราะลําพังผูVสูงอายุเอง เม่ือ
ผูVสูงอายุมีภาระในการเลี้ยงดูลูกหลานท่ีเพ่ิมข้ึน ผูVสูงอายุตWางก็ไมWไดVประกอบอาชีพและไมWมีหนทางท่ีจะ
หารายไดVแลVว ผูVสูงอายุจะนําเงินจากแหลWงใดมาใชVจWายในการอุปโภคบริโภค และใชVจWายในสิ่งท่ีจําเปYน
ใหVเพียงพอไดV ดังน้ันท่ีไดVรับสวัสดิการสงเคราะหCเบ้ียยังชีพแลVวผูVสูงอายุยังนํามาใชVในการจุนเจือ
ลูกหลานดVวยเชWนเดียวกัน การจัดสวัสดิการในลักษณะน้ีอาจจะบรรเทาชWวยเหลือกลุWมเป�าหมายใน
สภาพครอบครัวท่ีเอ้ือเฟ��อตWอกันในชนบทซึ่งไมWเพียงพอตWอการดํารงชีวิตท้ังครอบครัวแนWนอน แตWเบ้ีย
ยังชีพผูVสูงอายุที่อยูWในเขตเมืองก็ไดVรับเชWนกัน 
 ผูVสูงอายุในเขตเมืองบางราย มีรายไดVสามารถเลี้ยงตนเองไดVโดยไมWตVองพ่ึงสวัสดิการเบ้ียยังชีพ
ผูVสูงอายุเลยก็วWาไดV ผูVสูงอายุในเขตเมืองเหลWาน้ีก็ไดVรับเบ้ียยังชีพไปเก็บออม หรืออาจจะไมWไดVสนใจเงิน
เบ้ียยังชีพเพียงนVอยนิดเลยก็วWาไดV จึงเปYนสาเหตุใหVผูVวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเปYนธรรมใน
ระบบการจWายเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท ความเหลื่อมล้ําและความไมWเปYนธรรมใน
ประเด็นใดบVาง และเพ่ือใหVเกิดประโยชนCเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุการจัดสวัสดิการ และกWอใหVเกิดประโยชนC
และสามารถแกVปpญหาท่ีเก่ียวกับชีวิตความเปYนอยูWของผูVสูงอายุใหVตรงประเด็นตWอไป 
 

 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตอบสนองความตVองการของผูVสูงอายุจากระบบการจWายเบ้ียยังชีพในเขต
เมืองและชนบท 
 2. เพ่ือศึกษาความไมWเทWาเทียมของผูVสูงอายุท่ีไดVรับจากระบบการจWายเบ้ียยังชีพในเขตเมือง
และชนบท 
 
การทบทวนกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบติั  
การนํานโยบายไปปฏิบัติน้ัน เปYนข้ันตอนการนํามาตรการหรือแนวทางการดําเนินงาน

นโยบายท่ีระบุไวVไปแปลงเปYนกิจกรรมตWางๆ การนํานโยบายท่ีกําหนดไวVอยWางดีไปปฏิบัติใหVเกิดผลถือ
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วWาเปYนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เพราะวWาการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสWงผลตWอประชาชนท่ีเก่ียวขVองสังคม
สWวนรวม ซึ่งแตWละนโยบายจะสWงผลดีผลเสียแตกตWางกันไป ดังน้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตVองอาศัย
องคCกร หนWวยงาน หรือบุคคลในระดับตWางๆ เพ่ือใหVนโยบายน้ันสามารถบรรลุผล 

การดําเนินการนํานโยบายสูWการปฏิบัติเปYนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเปYนอยWางมากจากขVอความ
ท่ีมีผูVกลWาววWา การวางแผนท่ีดีทําใหVประสบความสําเร็จไปแลVวคร่ึงหน่ึงหากพิจารณาใหVถWองแทVจะ
พบวWาอีกคร่ึงหน่ึงท่ีจะทําใหVแผนบรรลุผลสําเร็จอยWางสมบูรณCน้ันอยูWท่ีข้ันตอนการนําแผนไปสูWการ
ปฏิบัติน้ีเอง ข้ันตอนน้ีเปYนข้ันตอนท่ีตVองใชVเวลาทรัพยากรและความสามารถของบุคคลผูVที่นําไปปฏิบัติ
โดยในการดําเนินการอาจมีการปรับปรุงโครงสรVางขององคCการแกVไขระเบียบกฎหมายท่ีรองรับการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรตWางๆ เชWน คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณC ตWาง ๆ ท่ีใชVเพ่ือ
การน้ันเพ่ือใหVเกิดผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ีต้ังไวV (เรืองวิทยC เกษตรสุวรรณ,2550) 

2. แนวคิด กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวกับนโยบายผู*สูงอายุ 
2.1) เบ้ียยังชีพผูVสูงอายุการจWายเงินสงเคราะหCเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุเปYนภารกิจท่ีไดVมีการถWาย

โอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยCใหVกรม
สWงเสริมการปกครองสWวนทVองถ่ินกระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการต้ังแตWปZพ.ศ.2545 โดยเทศบาล
องคCการบริหารสWวนตําบลทําหนVาท่ีหลักในการจัดทําทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติผูVสูงอายุและจWาย
เบ้ียยังชีพใหVแกWผูVสูงอายุซึ่งเงินเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุเปYนเงินชWวยเหลือเพ่ือการยังชีพจํานวนคนละ 500 
บาทตWอ 1 เดือนโดยเปYนผูVสูงอายุท่ีมีฐานะยากจนถูกทอดท้ิงหรือขาดผูVดูแลตWอมาในปZพ.ศ.2552 
รัฐบาลไทยไดVริเร่ิมนโยบายสรVางหลักประกันดVานรายไดVใหVแกWผูVสูงอายุซึ่งไดVเร่ิมดําเนินการต้ังแตWเดือน
เมษายน 2552 โดยครอบคลุมผูVสูงอายุที่ไมWมีหลักประกันทางดVานรายไดVจากรัฐบาลซึ่งไดVจัดสรรเบ้ียยัง
ชีพแกWผูVสูงอายุที่มีอายุ 60 ปZข้ึนไปท่ีมาแสดงความจํานงขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับการสงเคราะหCเบ้ียยัง
ชีพดังน้ันในเดือนเมษายนพ.ศ.2552 ประเทศไทยจึงไดVดําเนินการจWายเบ้ียยังชีพใหVแกWผูVสูงอายุอยWาง
ถVวนหนVาคนละ 500 บาทตWอเดือนและในพ.ศ. 2554 ไดVมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจWายเบ้ียยังชีพ
ผูVสูงอายุใหมW โดยปรับเปYนข้ันบันไดดังน้ี  

ผูVสูงอายุ ซึ่งมีอายุ 60 – 69 ปZ จะไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน 
ผูVสูงอายุ ซึ่งมีอายุ 70 – 79 ปZ จะไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน 
ผูVสูงอายุ ซึ่งมีอายุ 80 - 89 ปZ จะไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน 
ผูVสูงอายุ ซึ่งมีอายุ 90 ปZขึ้นไป จะไดVรับเบ้ียยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน 

2.2) กองทุนดูแลผูVสูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึงโดยสํานักสWงเสริมและพิทักษCผูVสูงอายุเปYนโครงการท่ี
ดําเนินการเพ่ือชWวยเหลือผูVสูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึงใน 3 ดVานไดVแกWการใหVความชWวยเหลือผูVสูงอายุกรณี
เดือดรVอนจากการถูกทารุณกรรมถูกแสวงหาประโยชนCโดยมิชอบดVวยกฎหมายและถูกทอดท้ิง (รายละ 
500 บาทอVางอิงจากเอกสารเผยแพรWปZ 2549) การสนับสนุนการจัดการงานศพผูVสูงอายุท่ีมีฐานะ
ยากจน (รายละ 2,000 บาท) และการชWวยเหลือผูVสูงอายุท่ีประสบปpญหาความเดือดรVอนเร่ืองท่ีพัก
อาศัยอาหารและเคร่ืองนุWงหWม(รายละ 2,000 บาท) (สํานักสWงเสริมและพิทักษCผูVสูงอายุ , 2549)  
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3. แนวคิดสวัสดิการกับความเท�าเทียม 
แนวคิดสวัสดิการกับความเทWาเทียม คือความแตกตWางและเกิดความไมWเทWาเทียมกัน โดยมี

สิ่งท่ี ตีตราไวVแตWละประเภท คือ การแบWงความไมWเทWาเทียมตามทรัพยCสินท่ีมีอยูW การแบWงตาม
ยศถาบรรดาศักด์ิของแตWละชนช้ัน โดยไมWคํานึงถึงวWามีความเปYนมนุษยCเชWนเดียวกันถึงแมVวWารูปลักษณะ
ภายนอกทางรWางกายอาจไมWเหมือนกัน และความไมWเทWาเทียมกันในการแบWงแยกทางสังคม อาจมองนัย
หน่ึงไดVวWาการแบWงพรรคแบWงพวก คนไหนมีผลประโยชนCดVวยก็รวมวWาเปYนสังคมเดียวกัน หรืออาจจะ
มองวWาคนท่ีแข็งแรงกวWาจะไดVรับความเทWาเทียมมากกวWาคนท่ีอWอนแอ การมองวWาในอดีตผูVชายเปYนชVาง
เทVาหนVาคือผูVนํา ผูVหญิงเปYนเพศท่ีอWอนแอเปYนผูVตามมาตลอดจึงไมWไดVรับการยอมรับของสังคมท่ีเทWา
เทียมกับผูVหญิง เปYนตVน(เอ้ือมพร พิชัยสนิธ.2552) 

4. แนวคิดหลักนโยบายเพื่อความเท�าเทียม 
แนวคิดนโยบายเพ่ือความเทWาเทียม ประกอบดVวย สามมิติหลักคือมิติของปpจเจก มิติของ

กลุWมคน มิติของการแยกเปYนสWวน สาระสําคัญของแนวคิดน้ี คือ ตVองการใหVมีการเทWาเทียมกันท้ัง
ในทางปฏิบัติ การมีโอกาสท่ีจะไดVผลประโยชนCอยWางเทWาเทียมกันหมด ไมWวWาจะเปYนเพศหญิงหรือเพศ
ชาย และสุดทVายผลลัพธCท่ีอยากใหVปรากฏข้ึนในนโยบายเพ่ือความเทWาเทียมกัน คือการรูVจักคํานึงถึง
การกระจายรายไดVที่เทWาเทียมกันของคนในสังคมดVวย (เอ้ือมพร พิชัยสนิธ.2552) 

5. แนวคิดความเท่ียงธรรม 
แนวคิดความเท่ียงธรรมของพาโตเปYนการมองเปYนสามมิติ คือการมองวWาความเท่ียงธรรม

เปYนสิ่งท่ีดีและเช่ือมโยงไปถึงเสรีภาพใหVเกิดการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือใหVเกิดสวัสดิการท่ีดีและมี
คุณภาพใหVกับประชาชน สWวนแนวคิดของอริสโตเติลเนVนถึงเปYนการกระจายโอกาสใหVประชนเปYนท้ัง

ผูVรับและเปYนท้ังผูVใหVอยWางเสมอภาคและเทWากันกันในสังคม(รุจิราภรณC นาแข็งฤทธ์ิ .2558) 
6. ความหมายของโครงสร*างทางอายุของประชากร 

โครงสรVางทางอายุประชากรก็เปYนสWวนประกอบพ้ืนฐานเชWนเดียวกับโครงสรVางทางเพศ 
หากมีสWวนประกอบสWวนใดสWวนหน่ึงขาดไปรWางกายก็จะไมWสมบูรณCเปรียบกับโครงสรVางของประชากร
ในประเทศตWาง ๆ ถVาประชากรมีอัตราการเกิดเพ่ิมข้ึน อัตราการตายลดลง ผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางอVอมก็จะตกอยูWประชากรท่ีอยูWในวัยแรงงานท่ีเปYนผูVขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลผลิต เพียง
กลุWมเดียว อาจจะทําใหVเกิดปpญหาวิกฤติตWาง ๆ ตามมาเชWน วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า ขาด
กําลังแรงงานในการผลิต การไมWวางแผนครอบครัวท่ีจะมีบุตรสืบสกุลเกิดคWานิยมเปYนปpจเจกบุคคลมาก
ข้ึน และในขณะเดียวกันทําใหVเกิดการพ่ึงพิงของเด็กและผูVสูงอายุดVวยเชWน รัฐบาลก็มีภาระในการเก็บ
ภาษีไดVนVอยลง แตWการจัดสวัสดิการก็ตVองมีงบประมาณในการจัดสรรท่ีเพ่ิมข้ึนกลWาวอีกนัยหน่ึง ถVา
ประชากรเด็กและผูVสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนรัฐบาลอาจจะตVองตัดงบประมาณลงและชWวยเหลือสําหรับ
ประชากรบางคนเทWาน้ัน ก็อาจจะเกิดปpญหาตามมาในอนาคต (ศิริ ฮามสุโพธ์ิ.2543) ใหV 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะเปYนการศึกษาความเปYนธรรมในระบบการจWายเบ้ียยัง

ชีพใหVกับผูVสูงอายุ โดยแบWงเปYน 3 สWวนดVวยกันดังน้ี 
1. ขอบเขตดVานเน้ือหา การศึกษาวิเคราะหCขอบเขตเน้ือหาซึ่งในเน้ือหาจะครอบคลุมถึงดVาน

ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดสรรเบ้ียยังชีพใหVผูVสูงอายุอยWางท่ัวถึง ดVานความเทWาเทียมกันใน
การไดVรับเบ้ียยังชีพของผูVสูงอายุ ดVานไดVรับการปฏิบัติจากเจVาหนVาท่ีในการจWายเบ้ียยังชีพอยWางเปYน
ธรรม ดVานความสะดวกรวดเร็วในข้ันตอนการดําเนินการจWายเบ้ียยังชีพ ดVานการกระจายรายไดVท่ีเปYน
ธรรมในทุกพ้ืนท่ีใหVผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบ้ียยังชีพ ดVานพฤติกรรมการใชVจWายในการอุปโภคบริโภคของ
ผูVสูงอายุที่ไดVรับเบ้ียยังชีพ ดVานการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพของผูVสูงอายุ ดVานคุณภาพชีวิตของผูVสูงอายุท่ี
ไดVรับเบ้ียยังชีพ ดVานความพอเพียงของผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบ้ียยังชีพ และในดVานของความพึงพอใจของ
ผูVสูงอายุท่ีไดVรับสิทธิเบ้ียยังชีพท้ังในเขตเมืองและชนบท ซึ่งในแตWละดVานอาจมีความสัมพันธCและ
อิทธิพลตWอการกําหนดความเทWาเทียมกัน ความเสมอภาคกันและตลอดจนการไดVรับความเปYนธรรมใน
การจWายเบ้ียยังชีพใหVกับผูVสูงอายุของไทย 

2. ขอบเขตดVานประชากร ประกอบดVวย การศึกษาประชากรผูVสูงอายุในชุมชนเมืองและ
ชนบท เฉพาะผูVที่มีอายุ 60 ปZขึ้นไปซึ่งไมWไดVประกอบอาชีพแลVว 

3.  ขอบเขตดVานระยะเวลา  
 เร่ิมดําเนินการวิจัยในระหวWางเดือนมีนาคม 2562ถึงเดือน พฤศจิกายน 2562 

 
 
 

ข*อมูลท่ัวไปของผู*สูงอายุท่ีได*รับเบี้ยยังชีพ 

 1. เพศ 

 2. อายุ 

 3  สถานภาพสมรส 

 4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 5. อาชีพประจํา 

 6. รายไดV 
 7. แหลWงท่ีมาของรายไดV  
 8. อาศัยกับใครในครัวเรือน 

 9. ภูมิลําเนา 

 10. พฤติกรรมการใชVจWายในการอุปโภค 

บริโภคของผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบี้ยยังชีพ 

ปRจจัยท่ีมีผลต�อความไม�เท�าเทียมของ 

ผู*สูงอายุท่ีได*รับจากระบบการจ�ายเบี้ยยังชีพ 

 

1. การไดVรับการปฏิบัติจากเจVาหนVาท่ีในการจWาย
เบี้ยยังชีพอยWางเปYนธรรม 

2. ความพึงพอใจของผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบี้ยยังชีพ 
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ผลการวิจัย 
1. ขVอมูลท่ัวไปของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุ 
จากการศึกษากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท พบวWา สWวนใหญWเปYนเพศหญิง คิด

เปYนรVอยละ 63.3 และเปYนเพศชาย คิดเปYนรVอยละ 36.7 อายุสูงสุด 89 ปZ อายุตํ่าสุด60 ปZ อายุเฉลี่ย
ของกลุWมตัวอยWาง 68.75 ปZ 

จากการศึกษากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท การจําแนกตามสถานภาพ พบวWา 
สWวนใหญWมีสถานภาพสมรส คิดเปYนรVอยละ 56.7จากการศึกษากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและ
ชนบท การจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว สWวนใหญWมีสมาชิกจํานวน 3 คน คิดเปYนรVอยละ 
30.0จากการศึกษากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท การจําแนกตามรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 
พบวWา สWวนใหญWมีรายไดVนVอยกวWา 5,000 บาท คิดเปYนรVอยละ 35.0จากการศึกษากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุ
ในเขตเมืองและชนบท การจําแนกตามแหลWงท่ีมาของรายไดV พบวWา สWวนใหญWไดVจากการประกอบ
อาชีพดVวยตนเอง คิดเปYนรVอยละ 50.0 และไดVจากครอบครัว/ญาติ คิดเปYนรVอยละ 50.0 

จากการศึกษากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท การจําแนกตามในครัวเรือน
เดียวกันอาศัยอยูWกับผูVใดพบวWา สWวนใหญWอาศัยอยูWกับครอบครัว/ญาติพ่ีนVอง คิดเปYนรVอยละ95.0  
 2. พฤติกรรมการใชVจWายในการอุปโภคบริโภคของผูVสูงอายุสรุปไดVวWา พฤติกรรมการใชVจWายใน
การอุปโภคบริโภคของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบทจากขVอคําถาม พบวWากลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุสWวนใหญWในเขตชนบท มีพฤติกรรมการใชVจWายเงินตามความจําเปYนตามรายไดVมากกวWาผูVสูงอายุ
กลุWมตัวอยWางในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 66.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 66.3) ซึ่ง
ในการใชVจWายตามความจําเปYนตามรายไดVจะพบในกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมากกวWา เปYน
เพราะปpจจัยดVานคWาครองชีพไมWเทWากัน รวมถึงสภาพความเปYนอยูWของท้ังสองพ้ืนท่ีแตกตWางกัน โดยใน
เขตชนบทอาจจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภคมากพอ จึงไมWจําเปYนตVองเสียคWาใชVจWายหรือ
มีความจําเปYนใชVเงินมากเทWากับกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองรองลงมาพบวWา ผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWาง
ในเขตชนบท มีเงินเหลือเก็บออมมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอย
ละ 30.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ23.3) ซึ่งอาจเปYนเพราะปpจจัยท่ีเอ้ือตWอการเก็บออม 
นอกเหนือจากการใชVจWายในการอุปโภคบริโภคของผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางในเขตชนบทท่ีมีความ
ประหยัด มัธยัสถCอยูWแลVว ปpจจัยท่ีชWวยสนับสนุนใหVผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางในเขตชนบทมีเงินเก็บออม
มากกวWาผูVสูงอายุในเขตชนบท เชWน ในชนบทยังมีความเปYนอยูWท่ีมีลักษณะเปYนครอบครัวขยาย การสั่ง
สอนใหVบุตรหลานมีความกตัญ«ูกตเวทีตอบแทนพระคุณในการเลี้ยงดูบุพการีใหVมีความสุขสบาย บุตร
หลานจึงใหVเงินผูVสูงอายุไวVใชVสอย รวมท้ังผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางในเขตชนบทไดVรับเงินเบ้ียยังชีพเปYน
รายไดVอีกทางหน่ึง ดังน้ันปpจจัยดังกลWาวจึงมีสWวนทําใหVมีเงินเก็บออมมากกวWาผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางใน
เขตเมือง ซึ่งกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุตVองเผชิญกับคWาครองชีพสูง คWาใชVจWายในการอุปโภคนิยมสูง จึงทําใหV
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมีเงินเหลือเก็บออมนVอยกวWาในเขตชนบทและพบวWาผูVสูงอายุกลุWม
ตัวอยWางในเขตเมือง มีการใชVจWายตามความตVองการ โดยไมWไตรWตรองมากนักมากกวWาผูVสูงอายุกลุWม
ตัวอยWางในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 13.3 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) ซึ่ง
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ปpจจัยท่ีกระตุVนใหVผูVสูงอายุในเขตเมืองมีการใชVจWายตามความตVองการ โดยไมWไตรWตรองมากนัก เชWน การ
ใชVจWายเพ่ือเขVาสังคม การซื้อเคร่ืองประดับท่ีมีราคาแพง การบริโภคนิยม สWวนผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางใน
เขตชนบท อาจจะมีการใชVจWายตามความตVองการโดยไมWไตรWตรองมากนัก เชWน การใชVเงินสิ้นเปลืองไป
กับการเลWนพนัน การด่ืมสุรา และการสูบบุหร่ีเปYนตVน 
 3. การใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพของผูVสูงอายุสรุปไดVวWา การใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพของกลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบทจากขVอคําถาม พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุสWวนใหญWในเขต
ชนบท มีการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพ 
 ในการดํารงชีวิตมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 96.6 
และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 53.3) ซึ่งการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพจะพบในกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุใน
เขตชนบทมากกวWาในเขตเมือง เปYนเพราะวWาปpจจัยดVานเงินเบ้ียยังชีพท่ีผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางในเขต
ชนบทไดVรับเปYนประจําในทุกเดือนน้ัน ไดVชWวยแบWงเบาคWาใชVจWายท่ีจําเปYนภายในครอบครัว เชWน 
คWาอาหารคWายารักษาโรค และคWาใชVจWายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปYนในการดํารงชีวิต มากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุ
ในเขตเมืองรองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีการใชVประโยชนCสําหรับซื้อของใชVท่ี
จําเปYนในครัวเรือนมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ76.7 และ
ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 23.3) ซึ่งปpจจัยท่ีทําใหVกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบทมีการใชV
ประโยชนCมากกวWาเขตเมือง เชWน เคร่ืองนุWงหWม เคร่ืองอุปโภคบริโภคในครัวเรือน สWวนกลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในเขตเมืองมีการใชVประโยชนCสําหรับซื้อของท่ีจําเปYนในครัวเรือนนVอยกวWากลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในชนบท เปYนเพราะวWาปpจจัยดVานเงินเบ้ียยังชีพไมWเพียงพอตWอมูลคWาของท่ีมีราคาแพงในเขต
เมือง รวมท้ังฐานะความเปYนอยูWท่ีดีมีเงินไวVสําหรับใชVจWายอยูWแลVว ดังน้ันการใชVประโยชนCสําหรับซื้อของ
ท่ีจําเปYนในครัวเรือนจึงไมWตอบสนองตWอความตVองการของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมากนักถัด
มาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพในการเก็บออมธนาคาร
มากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 43.3และในเขตชนบท คิดเปYน
รVอยละ 6.7) ซึ่งปpจจัยท่ีทําใหVกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมีการใชVประโยชนCในการเก็บออม
ธนาคารมากกวWาผูVสูงอายุกลุWมตัวอยWางในเขตชนบท เปYนเพราะวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองสWวน
ใหญWไมWไดVใชVเงินเบ้ียยังชีพเลย จึงมีการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพในการเก็บออมธนาคารเพ่ือใหVไดVดอกเบ้ีย
มากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบทสWวนการใชVประโยชนCในการไปรักษาท่ีโรงพยาบาล พบวWา 
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมีการใชVประโยชนCมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขต
เมือง คิดเปYนรVอยละ33.3 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 6.7) ซึ่งการใชVประโยชนCในการไป
รักษาพยาบาลกลุWมตัวอยWางในเขตเมืองมีคWาใชVจWายในการเดินทางมากกวWากลุWมตัวอยWางในเขตชนบท 
ซึ่งเปYนเพราะวWาในเขตชนบทมีศูนยCอนามัยสาธารณสุขอยูWใกลVบVาน ดังน้ันการใชVประโยชนCในการไป
รักษาท่ีโรงพยาบาลของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบทจึงไมWไดVใชVประโยชนCมากนักในสWวนกรณีของ
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุท่ีไมWไดVใชVเบ้ียยังชีพเลย พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมีสัดสWวนในการ
ไมWใชVเงินเบ้ียยังชีพมากกวWากลุWมผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมืองคิดเปYนรVอยละ 23.3 และในเขต
ชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) ซึ่งการไมWใชVเบ้ียยังชีพเลยกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมีมากกวWากลุWม
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ตัวอยWางในเขตชนบท เปYนเพราะปpจจัยทางดVานสภาพเศรษฐกิจของท้ังสองพ้ืนท่ีไมWเทWากัน จึงทําใหV
กลุWมตัวอยWางในเขตเมืองไมWใชVเบ้ียยังชีพเลยเปYนสWวนมาก และพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุท้ังในเขต
เมืองและชนบทมีการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพสําหรับเลี้ยงดูบุตรหลานมีสัดสWวนไลWเลี่ยกันรวมท้ังกลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุมีการใชVประโยชนCเบ้ียยังชีพสําหรับเปYนเงินทุนในการคVาขายพบวWา มีสัดสWวนการใชV
ประโยชนCไลWเลี่ยเชWนกันท้ังในเขตเมืองและในเขตชนบท (ในเขตเมืองคิดเปYนรVอยละ 3.3 และในเขต
ชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) เปYนตVน 
 4. ทัศนะคติตWอการปฏิบัติของเจVาหนVาท่ี 
  4.1ทัศนะคติตWอการปฏิบัติของเจVาหนVาท่ีกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท สรุป
ไดVวWา ทัศนะคติดVานเจVาหนVาท่ีอํานวยความสะดวกดVวยความกระตือรือรVน ของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุใน
เขตเมืองและชนบท พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุสWวนใหญWในเขตเมือง มีทัศนะคติคือเห็นดVวยเปYน
อยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ50.0 และในเขตชนบท 
คิดเปYนรVอยละ 43.3) รองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบทมีทัศนะคติเห็นดVวยมากกวWา
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 50.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 
36.7) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง ไมWมีความเห็น 
  4.2 ในดVานเจVาหนVาท่ีใหVบริการกับทุกคนเทWาเทียมกันโดยไมWเลือกปฏิบัติ สรุปไดVวWาทัศนะ
คติดVานเจVาหนVาท่ีใหVบริการกับทุกคนเทWาเทียมกันโดยไมWเลือกปฏิบัติ ของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
เมืองและชนบท พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบทสWวนใหญW มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWา
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 66.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 
53.3) รองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีทัศนะคติคือเห็นดVวยเปYนอยWางย่ิงมากกวWา
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 36.7 และในเขตชนบทคิดเปYนรVอยละ 
23.3) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท ไมWมีความเห็นมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุใน
เขตเมือง (ในเขตเมืองคิดเปYนรVอยละ 10.0 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ6.7) และยังพบวWา กลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีทัศนะคติไมWเห็นดVวย (คิดเปYนรVอยละ 3.3) 
  4.3 ในดVานเจVาหนVาท่ีมีความรูV ความเขVาใจ สามารถอธิบายขVอสงสัยไดVชัดเจนและไมW
บิดเบือนความจริงกับผูVมาใชVบริการ สรุปไดVวWา ทัศนะคติดVานเจVาหนVาท่ีมีความรูV ความเขVาใจสามารถ
อธิบายขVอสงสัยไดVชัดเจน และไมWบิดเบือนความเปYนจริงกับผูVมาใชVบริการ พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุ
ในเขตชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบทคิดเปYน
รVอยละ 60.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 56.7) รองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง 
มีทัศนะคติคือเห็นดVวยเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมืองคิดเปYนรVอย
ละ 36.7 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 33.3) และพบวWา ท้ังกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและ
ในเขตชนบท ไมWมีความเห็นใกลVเคียงกัน (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 6.7 และในเขตเมือง คิดเปYน 
รVอยละ 6.7) 
  4.4 ในดVานเจVาหนVาท่ีมีกริยามารยาทและแตWงกายสุภาพเหมาะสมใหVเกียรติผูVมาใชVบริการ 
สรุปไดVวWา ทัศนคติดVานเจVาหนVาท่ีมีกริยามารยาทและแตWงกายสุภาพเหมาะสมใหVเกียรติผูVมาใชVบริการ
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พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
เมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 73.3 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 56.7) รองลงมาพบวWากลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีทัศนะคติคือเห็นดVวยเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
ชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 36.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 23.3) และพบวWากลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง ไมWมีความเห็นมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง 
คิดเปYนรVอยละ 6.7 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) 
  4.5 ในดVานไดVรับการประชาสัมพันธCในเร่ืองเบ้ียยังชีพอยWางท่ัวถึง สรุปไดVวWาทัศนะคติใน
ดVานไดVรับการประชาสัมพันธCในเร่ืองเบ้ียยังชีพอยWางท่ัวถึง พบวWา สWวนใหญWกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
ชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบทคิดเปYนรVอยละ 
60.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 26.7) รองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีทัศนะ
คติคือเห็นดVวยเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมืองคิดเปYนรVอยละ 
30.0 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 26.7) และกลุWมตัวอยWางในเขตเมือง มีทัศนะคติไมWเห็นดVวย
มากกวWากลุWมตัวอยWางในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 26.7 และในเขตชนบทคิดเปYนรVอยละ 
6.7) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีทัศนะไมWเห็นดVวยเปYนอยWางย่ิง(คิดเปYนรVอยละ 
13.3) 
  4.6 ในดVานเจVาหนVาท่ีดําเนินการจWายเบ้ียยังชีพอยWางเปYนธรรม สรุปไดVวWา ทัศนะคติในดVาน
เจVาหนVาท่ีดําเนินการจWายเบ้ียยังชีพอยWางเปYนธรรม พบวWา สWวนใหญWกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท 
มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 66.7 
และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 43.3) รองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองมีทัศนะคติคือ
เห็นดVวยเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 36.7 
และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 26.7) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองไมWมีความเห็น
มากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 20.0 และในเขตชนบท  
คิดเปYนรVอยละ 6.7) 
  4.7 ในดVานเจVาหนVาท่ีสามารถจWายเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุภายในเวลาท่ีกําหนดสรุปไดVวWา ทัศนะ
คติในดVานเจVาหนVาท่ีสามารถจWายเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุภายในเวลาท่ีกําหนด พบวWาสWวนใหญWกลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในเขตชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง 
(ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 46.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 26.7)รองลงมาพบวWา กลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขต
ชนบท คิดเปYนรVอยละ 46.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 26.7) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุใน
เขตเมือง ไมWมีความเห็นมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท(ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 36.7 
และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 6.7) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีทัศนะคติคือไมW
เห็นดVวยนVอยท่ีสุด (คิดเปYนรVอยละ 10.0) 
 5. ความพึงพอใจตWอระบบเบ้ียยังชีพความพึงพอใจตWอระบบเบ้ียยังชีพของกลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท 
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  5.1 ในดVานความพึงพอใจตWอจํานวนเงินเบ้ียยังชีพท่ีไดVรับมีความเหมาะสมระหวWางเขต
เมืองและชนบท สรุปไดVวWา ในดVานความพึงพอใจตWอจํานวนเงินเบ้ียยังชีพท่ีไดVรับมีความเหมาะสม
ระหวWางเขตเมืองและชนบท พบวWา สWวนใหญWกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีความพึงพอใจ
มากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 63.3 และในเขตเมือง คิดเปYน
รVอยละ 33.3) และรองลงมา พบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีความไมWพึงพอใจมากกวWากลุWม
ตัวอยWางในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 30.0 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3)และ
พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีความพอใจ (คิดเปYนรVอยละ 20.0) และพบวWากลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในเขตเมือง มีความไมWพึงพอใจอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท(ในเขตเมือง 
คิดเปYนรVอยละ 20.0 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุท้ังในเขต
เมืองและชนบท มีสัดสWวนไลWเลี่ยกัน (คิดเปYนรVอยละ 10.0) และพบวWา กลุWมตัวอยWางในเขตเมือง มี
ความพึงพอใจเปYนอยWางย่ิง (คิดเปYนรVอยละ 6.7) 
  5.2 ในดVานความพึงพอใจตWอระยะเวลาในการไดVรับเบ้ียยังชีพแตWละเดือนมีความเหมาะสม 
สรุปไดVวWา ในดVานความพึงพอใจตWอระยะเวลาในการไดVรับเบ้ียยังชีพแตWละเดือนมีความเหมาะสม 
พบวWา กลุWมตัวอยWางในเขตชนบท สWวนใหญWมีความพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง 
(ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 76.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 40.0)รองลงมาพบวWา กลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง ไมWมีความเห็นมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง 
คิดเปYนรVอยละ 40.0 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) และพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
ชนบท มีความพึงพอใจเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYน
รVอยละ 20.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 13.3) และพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มี
ความไมWพึงพอใจ (คิดเปYนรVอยละ 6.7) 
  5.3 ในดVานความพึงพอใจตWอการปรับเงินเบ้ียยังชีพท่ีรัฐจัดใหVแบบข้ันบันไดตามชWวงอายุมี
ความเหมาะสม สรุปไดVวWา ในดVานความพึงพอใจตWอการปรับเงินเบ้ียยังชีพท่ีรัฐจัดใหVแบบข้ันบันไดตาม
ชWวงอายุมีความเหมาะสม พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีความพึงพอใจมากกวWากลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 60.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 
23.3) รองลงมาพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีความไมWพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 43.3 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ3.3) และ
พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีความไมWพึงพอใจอยWางย่ิง (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 6.7 
และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 3.3) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบทไมWมีความเห็น 
(คิดเปYนรVอยละ 6.7) 
  5.4 ในดVานความพึงพอใจตWอสถานท่ีรับลงทะเบียน/รับเงินเบ้ียยังชีพมีความเหมาะสม 
สรุปไดVวWา ในดVานความพึงพอใจตWอสถานท่ีรับลงทะเบียน/รับเงินเบ้ียยังชีพมีความเหมาะสม พบวWา 
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีความพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางในเขตเมือง(ในเขตชนบท คิด
เปYนรVอยละ 66.7 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 36.7) รองลงมาพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
เมือง มีความไมWพึงพอใจ (คิดเปYนรVอยละ 30.0) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีความ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

541 
 

พึงพอใจเปYนอยWางย่ิงมากกวWากลุWมตัววอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 26.7 
และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 20) และพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง ไมWมีความเห็น
มากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท (ในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 10.0และในเขตชนบท คิดเปYน
รVอยละ 6.7) และพบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีความไมWพึงพอใจเปYนอยWางย่ิง (คิดเปYนรVอย
ละ 3.33) 
  5.5 ในดVานความพึงพอใจตWอการรับเงินผWานธนาคารมีความสะดวกสบายและเหมาะสม 
สรุปไดVวWา ในดVานความพึงพอใจตWอการรับเงินผWานธนาคารมีความสะดวกสบายและเหมาะสม พบวWา 
กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง มีความพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางในเขตชนบท(ในเขตเมือง คิด
เปYนรVอยละ 60.0 และในเขตชนบท คิดเปYนรVอยละ 50.0) รองลงมาพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขต
ชนบท มีความพึงพอใจเปYนอยWางย่ิงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง (ในเขตบท คิดเปYน
รVอยละ 50.0 และในเขตเมือง คิดเปYนรVอยละ 33.3) และพบวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง ไมWมี
ความเห็น (คิดเปYนรVอยละ 6.7) 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความเปYนธรรมในระบบเบ้ียยังชีพในเขตเมืองและชนบท พบวWา 
 1. วิเคราะหCปpจจัยท่ีมีผลตWอความไมWเทWาเทียมกันของผูVสูงอายุท่ีไดVรับจากระบบการจWายเงิน
เบ้ียยังชีพ ผลการศึกษาพบวWา ทัศนะคติการปฏิบัติของเจVาหนVาท่ีกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองและ
ชนบท โดยรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปYนรายขVอ พบวWา ทุกรายมีทัศนะคติในระดับมาก คือ 
ดVานเจVาหนVาท่ีมีกริยามารยาทและแตWงกายสุภาพเหมาะสมใหVเกียรติผูVมาใชVบริการ พบวWากลุWมตัวอยWาง
ผูVสูงอายุในเขตชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองรองลงมาดVาน
เจVาหนVาท่ีใหVบริการกับทุกคนเทWาเทียมกันโดยไมWเลือกปฏิบัติ พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท 
มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง และดVานเจVาหนVาท่ีดําเนินการจWายเบ้ีย
ยังชีพอยWางเปYนธรรม พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท มีทัศนะคติคือเห็นดVวยมากกวWากลุWม
ตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมืองซึ่งสอดคลVองกับ ณัฐธยานCระโส (2554, น. 1-4) ไดV ศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิผลขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในการจัดการเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุ : กรณีศึกษา จังหวัด
นครสวรรคC พบวWาความสัมพันธCระหวWางปpจจัย 4 ดVาน ของผูVสูงอายุท่ีเขVารับเบ้ียยังชีพ ท่ีมีอิทธิพลตWอ
ประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุ ไดVแกW 
  1.1 ดVานโครงสรVางขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ิน พบวWา หนWวยงานท่ีผูVสูงอายุเขVารับเบ้ีย
ยังชีพ ควรมีการบริหารจัดการงานเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุอยWางเหมาะสม เพ่ือใหVมีประสิทธิผลใหVตรงกับ
ความตVองการของผูVสูงอายุ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรมีความรูV ความสามารถ มีความรอบรูVในงาน 
หนWวยงานควรมีการแจVงขWาวสารแกWผูVสูงอายุดVานเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุและดVานสิทธิประโยชนCท่ีผูVสูงอายุ
ควรไดVรับอยWางสมํ่าเสมอ 
  1.2 ดVานการปฏิบัติงานของผูVรับผิดชอบดVานเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุ พบวWา บุคลากรควรมี
ความรูVความสามารถตอบปpญหาเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุไดVอยWางชัดเจน สามารถตัดสินใจหรือ
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แกVปpญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานเปYนอยWางดี บุคลากรควรปฏิบัติงานตามระเบียบอยWางเครWงครัด
และมีการดําเนินงานอยWางเปYนข้ันตอนสอดคลVองกับประสิทธิผลคือ ความพึงพอใจของผูVสูงอายุตWอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
  1.3 ดVานนโยบายการบริหารเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุ พบวWา หนWวยงานควรมีการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพอยWางเต็มท่ีเพ่ือใหVผูVสูงอายุไดVรับผลประโยชนCอยWางท่ัวถึง มีการแจVงกําหนดการ วันเวลา สถานท่ี
รับเบ้ียยังชีพใหVทราบสอดคลVองกับประสิทธิผลคือ โดยภาพรวมผูVสูงอายุมีความเปYนอยูWท่ีดีข้ึน เม่ือมี
การสํารวจผูVสูงอายุอยูWสมํ่าเสมอทําใหVผูVสูงอายุสWวนใหญWในเขตพ้ืนท่ีของหนWวยงานไดVรับเบ้ียยังชีพ 
  1.4 ดVานสภาพแวดลVอมในองคCกรปกครองสWวนทVองถ่ิน พบวWา บุคคลากรควรเต็มใจ
ใหVบริการ ควรมีความอWอนนVอมถWอมตน พูดจาไพเราะ บรรยากาศในการทํางานของบุคลากรมีความ
เปYนกันเองกับผูVสูงอายุ มีการอํานวยความสะดวกสบายและความเพียงพอของสถานท่ีรับเบ้ียยังชีพ 
หนWวยงานควรมีการเป�ดโอกาสใหVผูVสูงอายุไดVเสนอความคิดเห็นอยWางเต็มท่ี และหนWวยงานท่ีผูVสูงอายุ
เขVารับเบ้ียยังชีพควรมีภาพพจนCที่ดี ไมWมีเร่ืองเสื่อมเสียช่ือเสียง 
 2. วิเคราะหCปpจจัยท่ีมีผลตWอความไมWเทWาเทียมกันของผูVสูงอายุท่ีไดVรับจากระบบการจWายเงิน
เบ้ียยังชีพ ผลการศึกษาพบวWา ความพึงพอใจท่ีไดVรับเบ้ียยังชีพของกลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง
และชนบท โดยรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปYนรายขVอ พบวWา ทุกรายมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ดVานความพึงพอใจตWอระยะเวลาในการไดVรับเบ้ียยังชีพแตWละเดือนมีความเหมาะสม พบวWากลุWม
ตัวอยWางในเขตชนบท มีความพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง รองลงมาดVานความ
พึงพอใจตWอสถานท่ีรับลงทะเบียน/รับเงินเบ้ียยังชีพมีความเหมาะสม พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุใน
เขตชนบท มีความพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางในเขตเมือง และดVานความพึงพอใจตWอจํานวนเงินเบ้ีย
ยังชีพท่ีไดVรับมีความเหมาะสมระหวWางเขตเมืองและชนบท พบวWา กลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตชนบท 
มีความพึงพอใจมากกวWากลุWมตัวอยWางผูVสูงอายุในเขตเมือง ซึ่งสอดคลVองกับสํานักปลัดองคCการบริหาร
สWวนตําบลหVวยไรW (2556, น. 15-16) ไดVศึกษาความตVองการบริการสวัสดิการสังคมผูVสูงอายุภายในเขต
ตําบลหVวยไรW อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญพบวWาดVานกระบวนการข้ันตอน โดยรวมอยูW
ในระดับมาก โดยพบวWา การจWายเบ้ียยังชีพมีความตรงตWอเวลาและในดVานสถานท่ี มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ เชWน หVองนํ้า ท่ีจอดรถ มีการจัดสถานท่ีน่ังคอยสําหรับบริการ มีเอกสารแนะนําใหV
ความรูVการรับบริการเงินสงเคราะหCเพ่ือการยังชีพผูVสูงอายุและมีป�ายบอกข้ันตอนและวิธีการดVวย  
 
ข*อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความเปYนธรรมของระบบของระบบเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุในเขตเมืองและชนบท
ขVอมูลเก่ียวกับปpจจัยท่ีมีผลตWอการตอบสนองความตVองการของผูVสูงอายุจากระบบการจWายเงินเบ้ียยัง
ชีพกับความคิดเห็นตWอปpจจัยท่ีมีความสัมพันธCกับความไมWเทWาเทียมของผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบ้ียยังชีพท่ี
อาศัยอยูWในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร และผูVสูงอายุท่ีอาศัยอยูWในเขตชนบทจังหวัดสมุทรสาครสWวน
ความพึงพอใจตWอการปฏิบัติจากเจVาหนVาท่ีในการจWายเบ้ียยังชีพ ผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบ้ียยังชีพไดVรับการ
ปฏิบัติอยWางเปYนธรรม และผูVสูงอายุพึงพอใจมากตWอการปฏิบัติของเจVาหนVาท่ี โดยผูVสูงอายุใหVทัศนะวWามี
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การบริการท่ีเต็มใจของเจVาหนVาท่ีรัฐเปYนอยWางดีย่ิง ซึ่งแตกตWางจากเม่ือกWอนไมWไดVรับการบริการท่ีดีเชWน
ปpจจุบันดังน้ันผูVศึกษาจึงมีขVอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาวิจัยตWอไป ดังน้ี 
 1. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นและขVอเสนอแนะของผูVสูงอายุดVวยการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือท่ีจะใหVผูVศึกษาวิจัยไดVทราบถึงขVอมูลขVอเท็จจริงของปpญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูVสูงอายุ และเพ่ือท่ีจะเปYน
แนวทางในการแกVไขและบรรเทาปpญหาไดVถูกตVอง 
 2. ควรทําการศึกษาใหVผูVสูงอายุมีสWวนรWวมในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรูVประสบการณCท่ี
ผWานมา เพ่ือใหVเปYนแนวทางใหVรัฐในการพัฒนาระบบเบ้ียยังชีพท่ีดีข้ึน และเปYนเกราะป�องกันปpญหา
ไมWใหVเกิดซ้ําซVอนอีก เชWน การจWายเงินซ้ําซVอน การถูกสวมสิทธ์ิในการรับเบ้ียยังชีพการถูกเรียกเก็บหัว
คิวในการข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุ เปYนตVน 
 3. ควรทําการศึกษาระดับคWาครองชีพในแตWละพ้ืนท่ี เพ่ือเปYนแนวทางใหVรัฐมีระบบการจWาย
เบ้ียยังชีพใหVเปYนอยWางธรรมโดยจําแนกความจําเปYนตามคWาครองชีพ เพ่ือใหVเปYนธรรมในการกระจาย
สวัสดิการสังคมอยWางท่ัวถึงตWอไป 
 4. ภูมิลําเนาแตกตWางกัน คWาครองชีพไมWเทWากัน การใชVประโยชนCจากเบ้ียยังชีพผูVสูงอายุก็
แตกตWางกัน ควรท่ีจะปรับเงินสงเคราะหC เบ้ียยังชีพใหV กับผูVสู งอายุ ท่ีอยูWตWางจังหวัดมากกวWา
กรุงเทพมหานคร 
 5. เจVาหนVาท่ีในกรุงเทพมหานคร ควรท่ีจะมีการสํารวจ หรือเย่ียมบVานผูVสูงอายุท่ีไดVรับเบ้ียยัง
ชีพอยWางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหVทราบความเคลื่อนไหวของผูVสูงอายุอยูWเสมอ6. การชWวยกันรณรงคCไมWใหVเกิด
การโฆษณาท่ีใหVขVอมูลเท็จทางสื่อออนไลนC ไดVแกW ไลนCเฟสบุ§ค และตามชWองทางอินเตอรCเน็ตอ่ืนๆ เชWน 
การใหVขVอมูลวWาปรับเงินเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึน หรือมีการใหVผูVสูงอายุมาลงทะเบียนใหมWหรือสละสิทธ์ิการรับ
เงินเบ้ียยังชีพในกรณีที่ไมWเขVาหลักเกณฑCตามนโยบายใหมW เปYนตVน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC1) เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW 2) เพ่ือศึกษาถึงปpญหาและอุปสรรคของ
ประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตWอการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตาม
หลักการชุมชนนWาอยูW 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW 
 วิธีการวิจัยใชVการวิจัยแบบผสมผสานระหวWางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขVา
ดVวยกัน เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บขVอมูลไดVแกW แบบสอบถามจะเลือกกลุWมตัวอยWางแบบสุWมตัวอยWาง จาก
ประชาชนท่ีอาศัยอยูWในเขตทวีวัฒนา จํานวน 387 คน ใชVสถิติในการวิเคราะหCขVอมูลดVวยคWารVอยละ 
คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test , F-test และเปรียบเทียบคWาเฉลี่ยรายคูWโดยวิธี LSD และการ
ถดถอยพหุคูณ สWวนสัมภาษณCแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ประธานชุมชนในเขตทวีวัฒนา 
และเจVาหนVาท่ีช้ันผูVใหญWของรัฐท่ีมีความรูVความเขVาใจ และความเช่ียวชาญ เก่ียวขVองกับงานชุมชน
โดยตรง จํานวน 20 คน ผูVวิจัยใชVการตรวจสอบขVอมูลเปYนการตรวจสอบความนWาเช่ือถือของขVอมูล 
กWอนดําเนินการวิเคราะหCขVอมูล ดVวยวิธีการตรวจสอบขVอมูลแบบสามเสVา (triangulation) และ
วิเคราะหCแบบอุปนัย (inductive analysis) ใชVการวิเคราะหC (analysis) สังเคราะหC (synthesis) และ
ตีความ(interpretative)  
 ผลการวิจัยพบวWา  

1. ปpจจัยสWวนบุคคลดVาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา และสถานภาพการ
สมรสแตกตWางกันไมWมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน
ตามหลักการชุมชนนWาอยูW แตWในขณะท่ีรายไดVตWอเดือนมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ซึ่งเปYนผลสรุปจากการวิเคราะหCขVอมูล
เชิงปริมาณ สWวนผลสรุปจากการวิเคราะหCเชิงคุณภาพ พบวWา ประธานชุมชนซึ่งเปYนผูVนําชุมชนและเจVา
พนักงานผูVทรงคุณวุฒิสWวนใหญWเปYนเพศชาย และคิดวWาปpจจัยสWวนบุคคลดVานรายไดVตWอเดือน อายุ 



546 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

อาชีพ มีผลตWอประสิทธิผลของการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWา
อยูW สWวนปpจจัยดVานความรูVความเขVาใจ และปpจจัยดVานการมีสWวนรWวมเก่ียวกับการป�องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW โดยรวมมีคWาอยูWในระดับปานกลางและมี
อิทธิพลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชน
นWาอยูW ในระดับท่ีไมWมาก เน่ืองจากมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับปานกลาง 

2. ปpญหาและอุปสรรค พบวWา จากแบบสอบถามสWวนใหญWประชาชนขาดการมีสWวนรWวมไมWใหV
ความรWวมมือ เน่ืองจากประชานขาดความรูVความเขVาใจท่ีถูกตVอง และเห็นวWาโครงการท่ีเก่ียวกับการ
ป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินมีอยูWหลายโครงการและซ้ําซVอนกัน ซึ่งตWางจากผลสรุปการ
วิเคราะหCเชิงคุณภาพท่ีผูVใหVสัมภาษณCสWวนใหญWเห็นวWาประชาชนสWวนใหญWใหVความรWวมมือ เพียงแตW
ประชาชนมีความสนใจในแตWละโครงการไมWเทWากันโดยเลือกเขVารWวมเฉพาะโครงการท่ีชอบหรือสนใจ
เทWาน้ัน โดยเฉพาะประชาชนจะมีสWวนรWวมในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยหรือกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนามากกวWาโครงการท่ีมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสรVางความรูVทางดVานวิชาการ 

3. ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการ
ชุมชนนWาอยูW ประกอบดVวย ดVานความพึงพอใจดVานมาตรฐานความเปYนอยูWท่ีดีข้ึนและดVานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินจากการศึกษาโดยรวมและรายดVานมีคWาอยูWในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ: ชุมชนนWาอยูW, นโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน, กรุงเทพมหานคร 

 
Abstract 

The purposes of this study were: (1) to study the factors that influence the 
effectiveness of the policy on the protection of life and property safety according to 
the principle of livable community (or community for good life); (2) to study problem 
and obstacle of people in Thawi-Wattana district, Bangkok Metropolis regarding the 
protection of life and property safety according to the principle of livable community 
(or community for good life); (3) to study the effectiveness of policy on the 
protection of life and property safety according to the principle of livable community 
(or community for good life). 

To achieve the objective of the study, the researcher assorted to mixed 
method approaches which are quantitative and qualitative research methods. With 
regard to the quantitative method, the researcher selected 387 people as the 
sample for the study. Simple random sampling technique was used to select the 
sample. To collect the qualitative data, the researcher made use of self – 
administered questionnaires. The collected data were analyzed descriptive statistic, 
T-test, F-test, least square difference (LSD) and stepwise multiple regression analysis. 
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With regard to the qualitative method, the 20 key informants comprised of chairman 
of community and senior government officers who were experts on the protection of 
life and property safety according to the principle of livable community (or 
community for good life). They were purposively selected and were used as the 
sample for the study. In-depth interviews were conducted with the informants. The 
researcher used data validation technique to ensure the reliability of the information 
before performing data analysis through Triangulation technique. With regard to 
inductive analysis, the data analyzed techniques used were analyzing, synthesizing 
and interpretative.  

The results of the study were as follows:  
1. Personal factors as gender, age, occupation, educational level, marital 

status, religion which were different, did not affect to the effectiveness of the policy 
on the protection of life and property safety according to the principle of livable 
community. On the other hands, monthly income can affect to the effectiveness of 
the policy on the protection of life and property safety according to the principle of 
livable community. The above mentioned results were from the analysis of 
quantitative data. By the way, the qualitative analysis found that the chairman of the 
community or the community leader as well as senior officer who were male, 
thought that personal factors comprised of monthly income, age, occupation 
affecting to the effectiveness of the policy on the protection of life and property 
safety according to the principle of livable community. Otherwise, the cognitive 
knowledge factor and the participation factor were moderate value and influence to 
the effectiveness of the policy on the protection of life and property safety according 
to the principle of livable community. The 2 factors were not significant level 
because the average was at moderate. 

2. The problem and obstacle found that based on most of questionnaires, 
people lacked of public participation because they lacked of knowledge and 
understanding. They also thought that there were many projects on the protection of 
life and property safety which were overlapped. The above mentioned result was 
different from the result of qualitative analysis which the respondents largely agreed 
that most people were active participation but people were interested in the project 
by joining the interested project only. Particularly, people have been involved in the 
activities concerning the cultural heritage or holy days rather than the activities 
concerning technical knowledge training. 
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3. Based on overall study, the effectiveness of the policy on the protection 
of life and property safety according to the principle of livable community (or 
community for good life) consisted of the satisfaction factor, the standard of living 
factor and safety of life and property factor which income was at average level. 
 
Keywords: Good Life Community, Protection of Life and Property Safety policies, 
Bangkok Metropolitan 
 
บทนํา 
 ความเปmนมาและความสําคัญของปRญหา 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ12ปZ (พ.ศ. 2552-2563)กรุงเทพฯ มหานครแหWงความ นWา
อยูWย่ังยืน 2552 ไดVกําหนด Good Life เปYนแนวทางการพัฒนาระดับชุมชน ซึ่งเปYนหลักการของชุมชน
นWาอยูWย่ังยืน เปYนอีกประการหน่ึงท่ีตVองมีเพ่ือการสWงเสริมใหVประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีควบคูWไปกับ
การสรVางขีดความสามารถในการแขWงขันทางเศรษฐกิจเน่ืองจากทรัพยากรมนุษยCคือสินทรัพยCสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งจะใหVความสําคัญกับความสะอาด สะดวกสวยงามและความปลอดภัย
ของเมืองและประชาชนหลักการ Good Lifeดังท่ีวWาสวยงามปลอดภัยนWาอยูWเขVมแข็งมีความสุข มีมิติ
ท้ังหมด 4 ดVาน(แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ปZ(พ.ศ. 2552-2563) กรุงเทพฯ มหานครแหWง
ความนWาอยูWย่ังยืน. 2552: 44)ไดVแกW 1)มิติดVานโครงสรVางพ้ืนฐาน คือ เมืองสวยงามมีชีวิตชีวาสะดวก 2) 
มิติดVานสังคมวัฒนธรรม คือครอบครัวและชุมชนอยูWดีมีสุข ปลอดภัย 3) มิติดVานเศรษฐกิจ คือ 
ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจ และ 4) มิติดVานการบริการ คือ การมีสWวนรWวมของทุกภาพสWวน  
 การป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินของประชาชน ถือไดVวWาเปYนปpจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีมีผลตWอการลดปpญหาอาชญากรรมในชุมชน โดยหลักการแลVวเปYนสิ่งซึ่งสามารถวางแผน 
เปลี่ยนแปลง แกVไข เพ่ือใชVเปYนมาตรการในการป�องกันอาชญากรรม โดยป�ดก้ันโอกาสมิใหVอาชญากร
เขVาถึงบุคคลหรือทรัพยC หรือลดชWองโอกาสในการกระทําผิดของคนรVายใหVนVอยลงท้ังน้ีการป�องกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินโดยการรWวมมือกันในชุมชนจึงเปYนสิ่งจําเปYนเพ่ือป�องกัน
อาชญากรรม ในปpจจุบันปpญหาอาชญากรรมในชุมชนยังไมWไดVรับความสนใจจากหนWวยงานรัฐบาลอยWาง
เพียงพอ จึงมักจะเกิดปpญหาอาชญากรรมในบริเวณพ้ืนท่ีตWางๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากผังเมืองและชุมชนท่ีมี
อิทธิพลตWอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยWางย่ิงพวกอาชญากรรมมักอาศัยชWวงโอกาสในสภาพแวดลVอม
ของชุมชนประกอบอาชญากรรม จึงทําใหVประชาชนผูVใชVประโยชนCพ้ืนท่ีในชุมชนไดVรับความเดือดรVอน
อยWางหลีกเลี่ยงไมWไดVและลักษณะการจัดสภาพชุมชนก็มีผลตWอการเพ่ิมหรือลดอาชญากรรมดVวย อีกท้ัง
การมีบทบาทและความรับผิดชอบรWวมกันของชุมชนในการสอดสWองดูแลความปลอดภัยภายในชุมชนท่ี
อยูWอาศัยของตน ตลอดจนการแจVงเหตุดWวนเหตุรVายแกWเจVาหนVาท่ีตํารวจก็เปYนมาตรการหน่ึงในการ
ป�องกันอาชญากรรมตามหลักการชุมชนนWาอยูWอีกดVวย 
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ดังน้ัน จากสภาพปpญหาดังกลWาว ผูVศึกษา จึงมีความสนใจและมุWงท่ีจะคVนหาคําตอบเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ใน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหVทราบถึงประสิทธิผลของโครงการตWางๆท่ีชุมชนตอบสนองตWอ
นโยบายของรัฐ และเพ่ือเปYนแนวทางในการปฏิบัติงานของสWวนราชการและหนWวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขVอง 
อีกท้ังสามารถนําผลการศึกษามาใชVในการปรับปรุงแกVไขใหVเหมาะสมกับการเปYนชุมชนนWาอยูWไดVอยWาง
เปYนรูปธรรม 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ชุมชนนWาอยูWกับความสําเร็จของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยCสินของประชาชนในกรุงเทพมหานครไดVกําหนดวัตถุประสงคCของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW  
 2. เพ่ือศึกษาถึงปpญหาและอุปสรรคของประชาชนในกรุงเทพมหานครตWอการป�องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW  
 3.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตาม
หลักการชุมชนนWาอยูW  
 
การทบทวนกรรม 

แนวความคิดเก่ียวกับการเปmนชุมชนน�าอยู� 
 ความหมายและนิยามของการมีชีวิตท่ีดี  
 การมีชีวิตท่ีดี (Good Life) มาจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of Life) (สรุปจาก แมค
คอล (McCall, 1975)) 
  “การมีชีวิตท่ีดี (Good Life)” ซึ่งแมVวWานิยามของคําวWา “ชีวิตท่ีดี” จะไมWชัดเจนและข้ึนกับ
หลักคิดหรือปรัชญาของแตWละคน แตWผูVคนก็ลVวนแสวงหา “ชีวิตท่ีดี” ตามนิยามของตนกันท้ังน้ัน (ธรา
ธร รัตนนฤมิตศร) 
 การมีชีวิตท่ีดีเปYนความใฝ�ฝpนของผูVคนท่ัวไป แตWตWางคนตWางใหVความหมายของการมีชีวิตท่ีดีท่ี
แตกตWางกันออกไป บางคนบอกวWาการมีชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีม่ังค่ังรํ่ารวย บางคนบอกวWา ถVามีความสุขใน
ชีวิตก็นWาจะพอแลVว หรือบางคนหรือบางชWวงในชีวิตบอกวWา ขออยูWกับคนท่ีเรารักก็เปYนชีวิตท่ีดีแลVว (ชุติ
มา วงษCสวัสด์ิ (Good Life Center)) 

สรุปไดVวWา ชีวิตท่ีดีน้ัน เปYนชีวิตท่ีทุกคนตWางใฝ�ฝpน แตWการจะมีชีวิตท่ีดีน้ันก็ตVองประกอบไปดVวย
องคCประกอบท่ีหลากหลาย และการท่ีจะมีชีวิตท่ีดีไดVน้ันไมWอาจสรVางข้ึนหรือเกิดข้ึนดVวยคนเพียงคน
เดียว ดังท่ีวWา “นิยามของคุณภาพชีวิตไมWไดVข้ึนอยูWกับเกณฑCของแตWละบุคคล แตWข้ึนอยูWกับความจําเปYน 
ความตVองการและความปรารถนาของคนในแตWละทVองถ่ินและสังคม” (คุณภาพชีวิต การทํางาน และ
ความสุข. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล.2555) 



550 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

นโยบาย กลยุทธ� ยุทธวิธี เก่ียวกับการเปmนชุมชนน�าอยู�ตามหลักการ  
จากแนวคิดและนิยามขVางตVนน้ันจะเห็นวWา นโยบาย (Policy) กลยุทธC (Strategy) ยุทธวิธี 

(Tactical) ลVวนกําหนดข้ึนเพ่ือใหVบรรลุตามเป�าหมายท่ีตVองการ ดังน้ัน หลักการเปYนชุมชนนWาอยูWตาม
หลักการ Good Life ซึ่งเปYนสWวนหน่ึงของนโยบาย (Policy) กลยุทธC (Strategy) ยุทธวิธี (Tactical) 
ของรัฐบาลท่ี กําหนดข้ึนเปYนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปZ  (พ .ศ .2552-2563) 
กรุงเทพมหานครแหWงความนWาอยูWย่ังยืน. 2552 ซึ่งมาจากแนวคิดของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality 
of Life) เปYนหลักการของชุมชนนWาอยูWย่ังยืนมีเพ่ือการสWงเสริมใหVประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีควบคูWไป
กับการสรVางขีดความสามารถในการแขWงขันทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยCคือสินทรัพยC
สําคัญของการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งจะใหVความสําคัญกับความสะอาด สะดวก สวยงาม และปลอดภัย
ของเมืองและประชาชน โดยสWงเสริมสุขอนามัยของประชาชนท้ังดVานการแกVไขและป�องกัน ความ
สะดวกในการเดินทางและการขนสWงสินคVา สามารถใชVบริการสาธารณะตWางๆ ไดVอยWางสะดวกและ
เหมาะสม มีความสวยงามดVานทัศนียภาพและสุนทรียภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน
(แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปZ (พ.ศ.2552-2563) กรุงเทพมหานคร  แหWงความนWาอยูW
ย่ังยืน. 2552: 44) 

ประเด็นยุทธศาสตรCการพัฒนาความปลอดภัยและความเปYนระเบียบเรียบรVอยของเมือง ซึ่ง
เปYนการสรVางคุณภาพในดVานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินใหVกับประชาชน ท้ังดVานอาชญากรรม 
อัคคีภัย อุบัติเหตุและความรุนแรง และความสะอาด ท้ังในแงWของการป�องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัยในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแลVว โดยมีกลยุทธCหลัก 7 กลยุทธCดังน้ี 

1. เฝ�าระวังและลดพ้ืนท่ีเสี่ยงตWอการเกิดอาชญากรรม 
2. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการดVานความปลอดภัย 
3. เสริมสรVางความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สWงเสริมการมีสWวนรWวมของประชาชนในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการชWวยเหลือและบรรเทาความเดือดรVอนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย 
7. ควบคุมความเปYนระเบียบเรียบรVอย 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเปmนชุมชนน�าอยู�ในด*านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สนิของประชาชน 
1.พระราชบัญญัติป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 2. พระราชบัญญัติป�องกันภัยฝ�ายพลเรือนพ.ศ. 2522 
 3.พระราชบัญญัติป�องกันภัยฝ�ายพลเรือนพ.ศ. 2522 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)             ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
   
 
 

ภาพท่ี1 กรอบความคิดในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.  ขอบเขตดVานประชากร  
1.1 เปYนประชาชนในชุมชนเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครท้ังหมดจํานวน387 คน ไดVมา

จากการคํานวณดVวยสูตรของทาโรยามาเน(Taro Yamane) 
1.2 ประธานชุมชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 16 ชุมชน 
1.3 เจVาพนักงานช้ันผูVใหญWของรัฐท่ีมีความรูVความความเขVาใจและเช่ียวชาญเก่ียวกับงาน

ชุมชนโดยตรง จํานวน 4 คน 
2.  ขอบเขตดVานเน้ือหาสาระ 
การศึกษาคร้ังน้ีชVการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) เปYนแบบผสานวิธี

ระหวWางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขVาดVวยกันซึ่งผูVวิจัยจะทําการศึกษาภายใตVแนวคิดและ
ทฤษฎีตWางๆท่ีเก่ียวขVองกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW 
โดยนําแนวคิดทฤษฎีตWางๆมาใชVในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดVวยแนวความคิดเก่ียวกับการป�องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทฤษฎีเก่ียวกับการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมของพอล (Paul อVางใน
ประเสริฐ เมฆมณี 2519:44-45) แนวคิดเก่ียวกับอาชญากรรมของควินนียC(Quinney1970:15-16) ท่ี

ปRจจัยส�วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
5. รายไดVตWอเดือน 
6. ศาสนา 
7. สถานภาพการสมรส 

ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สินตามหลักการชุมชนน�าอยู� 

(Good Life) 
• ความพึงพอใจของประชาชน 

• มาตรฐานความเปYนอยูWท่ีดีข้ึน (Standard 
of Living) 

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน 

ปRจจัยด*านการป�องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินตามหลักการชุมชนน�าอยู� 

(Good Life) 

• ความรูVความเขVาใจของประชาชน 

• การมีสWวนรWวมของประชาชน  

ปRญหาและอุปสรรคด*านการป�องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินตามหลักการ

ชุมชนน�าอยู� (Good Life) 
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กลWาวถึงพฤติกรรมของคนท่ีจะเปYนอาชญากรรมมีองคCประกอบของอาชญากรรม 3 ประการคือมี
กฎหมายมีผูVออกและผูVใชVกฎหมายและมีผูVละเมิดกฎหมายทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจาก
สภาพแวดลVอมของปุระชัยเปZ¤ยมสมบูรณC (2526 : 17 - 22) ท่ีนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดใหมWมีลักษณะ
เปYนความคิดรวมระหวWางทฤษฎีบังคับใชVกฎหมายซึ่งเปYนแนวความคิดริเร่ิมและทฤษฎีชุมชนสัมพันธCท่ี
ตVองการลดชWองโอกาสมีความเพียงพอในการควบคุมอาชญากรรมสนับสนุนสัมพันธภาพและการ
รวมตัวของสุจริตชนในสังคม มีกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือเปYนประโยชนCของประชาชนโดยรวมมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีคํานึงถึงการมีสWวนรWวมของประชาชนสWงเสริมการใชVพ้ืนท่ีใหVสอดคลVองกับนโยบายทําการ
ฝvกอบรมประชาชนใหVเกิดความรูVความเขVาใจเก่ียวกับปpญหาอาชญากรรมในลักษณะคWอยเปYนคWอยไป
แนวคิดดVานการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักการชุมชนนWาอยูW และแนวคิดเก่ียวกับการมี สWวน
รWวมโดยนําแนวคิดเหลWาน้ีมาพิจารณารWวมกับงานวิจัยท่ีผWานมาเพ่ือช้ีใหVเห็นถึงประสิทธิผลของนโยบาย
การป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูWโดยกําหนดเปYนหัวขVอหลัก
ท้ังหมด 7 ประการ ดังน้ี 

 1.การเฝ�าระวังและลดพ้ืนท่ีเสี่ยงตWอการเกิดอาชญากรรม 
 2. การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการดVานความปลอดภัย 
 3. การเสริมสรVางความปลอดภัยในชุมชน 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. การสWงเสริมการมีสWวนรWวมของประชาชนในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการชWวยเหลือและบรรเทาความเดือดรVอนหลังเกิดเหตุ สา

ธารณภัย 
 7.การควบคุมความเปYนระเบียบเรียบรVอย 
3.  ขอบเขตดVานระยะเวลา  

 เร่ิมดําเนินการวิจัยในระหวWางเดือนกุมภาพันธC2562ถึงเดือนธันวาคม 2562 
 

ผลการวิจัย 
 1. พบวWา ปpจจัยสWวนบุคคลดVาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนาและ
สถานภาพการสมรสแตกตWางกัน ไมWมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ในขณะท่ีรายไดVตWอเดือนมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการ
ป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ซึ่งเปYนผลสรุปจากการวิเคราะหC
ขVอมูลเชิงปริมาณ สWวนผลสรุปจากการวิเคราะหC เชิงคุณภาพ พบวWา ประธานชุมชนซึ่งเปYนผูVนําชุมชน
และเจVาพนักงานผูVทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณCเก่ียวกับงานดVานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยCสินสWวนใหญWเปYนเพศชาย และคิดวWาปpจจัยสWวนบุคคลดVานรายไดVตWอเดือน อายุ อาชีพ มี
ผลตWอประสิทธิผลของการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW  
 สWวนปpจจัยดVานความรูVความเขVาใจ และปpจจัยดVานการมีสWวนรWวมเก่ียวกับการป�องกัน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW โดยรวมมีคWาอยูWในระดับ ปานกลางและมี
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อิทธิพลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชน
นWาอยูW ในระดับท่ีไมWมาก เน่ืองจากมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับปานกลาง 
 2.  ปpญหาและอุปสรรคของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครตWอการป�องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW จากผลสรุปการวิเคราะหCเชิงปริมาณ พบวWา 
สWวนใหญWประชาชนขาดการมีสWวนรWวมไมWใหVความรWวมมือ เน่ืองจากประชาชนขาดความรูVความเขVาใจท่ี
ถูกตVอง และเห็นวWาโครงการท่ีเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินมีอยูWหลาย
โครงการและซ้ําซVอนกัน ซึ่งตWางจากผลสรุปการวิเคราะหCเชิงคุณภาพท่ีผูVใหVสัมภาษณCสWวนใหญWเห็นวWา
ประชาชนสWวนใหญWใหVความรWวมมือตWอโครงการเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW เพราะเห็นวWาโครงการท่ีเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยCสินมีอยูWหลายโครงการและซ้ํากันท่ีเป�าหมายและวัตถุประสงคCของโครงการน้ันมิไดVมาจาก
ภาครัฐเพียงอยWางเดียวแตWมาจากภาคเอกชนและภาคประชาชนดVวย ดังน้ัน จึงมีการจัดกิจกรรมหรือ
จัดโครงการท่ีมีวัตถุประสงคCหรือเป�าหมายซ้ําซVอน เชWน การดับเพลิง จึงทําใหVประชาชนสWวนใหญWไมW
เขVาใจมักคิดวWาโครงการเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตWางๆมากจาก
หนWวยงานของภาครัฐจึงเกิดการไมWสนองตอบตWอโครงการเหลWาน้ัน ดังน้ัน จึงมีเพียงไมWก่ีโครงการท่ียัง
ไดVรับการมีสWวนรWวมจากภาคประชาชน เชWน โครงการตํารวจบVาน อปพร. เปYนตVน อยWางไรก็ตาม
โครงการแตWละโครงการจะมีงบประมาณสนับสนุนจากหนWอยงานท่ีเก่ียวขVองเทWาน้ัน สWวนปpญหาอีก
อยWางคือ การขาดการประชาสัมพันธCอยWางตWอเน่ือง ทําใหVประชาชนมีความสนใจในแตWละโครงการไมW
เทWากันและไมWตWอเน่ือง จึงเลือกเขVารWวมเฉพาะโครงการท่ีชอบหรือสนใจเทWาน้ัน โดยเฉพาะประชาชน
จะมีสWวนรWวมในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยหรือกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนามากกวWา
โครงการท่ีมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสรVางความรูVทางดVานวิชาการ ในสWวนของท่ีผูVเขVารWวมอบรมสWวนใหญW
จะมีความสนใจในการนําความรูVจากการเขVารับการอบรมมาป�องกันตนเองและครอบครัว นอกจากน้ี 
การใหVความรWวมมือในรูปแบบของการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินจะใหV  ความรWวมมือ
มากในกรณีท่ีมีเหตุเกิดข้ึน เชWน ขWาวสารเก่ียวกับการโจรกรรมตWางๆตามโทรทัศนCหรือสื่อสิ่งพิมพC หรือ 
หลังเกิดเหตุจากเหตุท่ีเกิดข้ึนจริงภายในชุมชน ซึ่งเหตุการณCลักษณะน้ีประชาชนในแตWละชุมชนจะใหV
ความสนใจและเม่ือมีการจัดกิจกรรมหลังเกิดเหตุประชาชนจะใหVความรWวมมือมากกวWา  
 3.  ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการ
ชุมชนนWาอยูW ประกอบดVวย ดVานความพึงพอใจ ดVานมาตรฐานความเปYนอยูWท่ีดีข้ึน (Standard of 
Living) และดVานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินพบวWาโดยรวมและรายดVานมีคWาอยูWในระดับ 
ปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
 1. ปpจจัยสWวนบุคคลดVาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา และสถานภาพ การ
สมรสแตกตWางกัน ไมWมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน
ตามหลักการชุมชนนWาอยูW สอดคลVองกับ เยาวลักษณCทองอุWมใหญW.(2545) ไดVศึกษาการมีสWวนรWวมใน
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การดําเนินงานโครงการชุมชนรWวมใจรักสะอาดเพ่ือสิ่งแวดลVอมท่ีดีของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา
ชุมชนในเขตบางแคพบวWา เพศอายุและระดับการศึกษาท่ีแตกตWางกันไมWมีผลตWอการมีสWวนรWวมในการ
ดําเนินงานโครงการชุมชนรWวมใจ รักสะอาดเพ่ือสิ่ งแวดลVอม ท่ี ดีของชุมชนในเขตบางแค
กรุงเทพมหานครในขณะท่ีรายไดVตWอเดือนมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW และสอดคลVองกับการสัมภาษณCประธานชุมชนซึ่งเปYน
ผูVนําชุมชนและเจVาพนักงานผูVทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณCเก่ียวกับงานดVานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน ซึ่งสWวนใหญWเปYนเพศชาย และคิดวWาปpจจัยสWวนบุคคลดVานรายไดVตWอ
เดือน รวมท้ังอายุ และอาชีพ เห็นวWามีผลตWอประสิทธิผลของการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW เน่ืองจากผูVใหVสัมภาษณCท้ังหมดเปYนกลุWมท่ีอยูWในระดับผูVนําชุมชน 
และมีโอกาสเขVาถึงและสัมผัสกับประชาชนทุกระดับภายชุมชนจึงมีความเห็นวWาการท่ีประชาชนมี
รายไดVตWอเดือนทําใหVตVองมีความรับผิดชอบตWอหนVาท่ีการงานมากข้ึน อีกท้ังการเขVามามีสWวนรWวมในแตW
ละโครงการน้ันซึ่งจะสWงผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน
ตามหลักการชุมชนนWาอยูW สWวนใหญWเปYนการสนับสนุนดVานการเงินเทWาน้ัน ในขณะท่ีอายุที่แตกตWางกันมี
ผลแตกตWางกัน เห็นวWา ประชาชนสWวนใหญWท่ีเขVารWวมโครงการมักจะเปYนประชาชนวัยกลางคน และผูV
สูญวัยท่ีมีเวลาเขVารWวมกิจกรรมมากกวWา สWวนอาชีพน้ัน เห็นวWา ประชาชนท่ีทํางานประจําจะมีเวลาเขVา
รWวมโครงการตWางๆไดVนVอย ตลอดท้ังอาชีพและรายไดVจะสัมพันธCกันกับรายจWาย จึงมีผลตWอประสิทธิผล
ของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ท่ีแตกตWางกัน 
 สWวนปpจจัยดVานความรูVความเขVาใจ และปpจจัยดVานการมีสWวนรWวมของประชาชนเก่ียวกับ การ
ป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW มีผลตWอประสิทธิผลของนโยบาย
การป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ในภาพรวมมีคWาอยูWในระดับ
ปานกลางเชWนกัน ท้ังจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณC มีความสอดคลVองกัน แตWจาก
แบบสอบถาม พบวWา ปpจจัยดVานความรูVความเขVาใจ และปpจจัยดVานการมีสWวนรWวมของประชาชน
เก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW มีอิทธิพลตWอ
ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW ใน
ระดับท่ีไมWมาก เน่ืองจากมีคWาเฉลี่ยอยูWในระดับปานกลางอยWางไรก็ตามตัวแปรอิสระก็มีอิทธิพลตWอตัว
แปรตาม ซึ่งสอดคลVองกับกฤษนะ เกตุเนตร.(2545). บทคัดยWอ. การประเมินประสิทธิผลนโยบาย
ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธC กรณีศึกษา : จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช 2542-2543 พบวWา
ประเภทของผูVเขVารWวมนโยบายตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธCกับขนาดของ สภ.อ.มีปฏิสัมพันธCกัน
และมีผลตWอประสิทธิผลของนโยบายตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธCดVานอาชญากรรมยาเสพติด และ
อุบัติภัย 
 2.  ปpญหาและอุปสรรคของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครตWอการป�องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW จากผลสรุปการวิเคราะหCเชิงปริมาณ พบวWา 
สWวนใหญWประชาชนขาดการมีสWวนรWวมไมWใหVความรWวมมือ เน่ืองจากประชาชนขาดความรูVความเขVาใจท่ี
ถูกตVอง และเห็นวWาโครงการท่ีเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินมีอยูWหลาย
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โครงการและซ้ําซVอนกัน เห็นวWาเปYนเร่ืองของทัศนคติท่ีประชาชนมีตWอเจVาหนVาท่ีของรัฐ พ.ต.ท.สมชัย
เจริญทรัพยC (2535:44) ไดVศึกษาทัศนคติของประชาชนตWอการมีสWวนรWวมในการป�องกันปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนในชุมชนประชานิเวศนC3 อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการศึกษา
ทัศนคติของประชาชนพบวWา เจVาหนVาท่ีตํารวจปฏิบัติหนVาท่ีไดVผลนVอยหนVาท่ีไมWคุVมคWาภาษีอากรไมW
รวดเร็วมีมนุษยCสัมพันธCนVอย ไมWคWอยซื่อสัตยCตWอหนVาท่ี ไมWคWอยเสมอภาค และไมWคWอยใหVความเปYนธรรม
เปYนปpญหาท่ีทําใหVประชาชนไมWคWอยใหVความรWวมมือกับเจVาหนVาท่ีตํารวจในการป�องกันปราบปราม
อาชญากรรมเพราะประชาชนไมWคWอยพึงพอใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของ ซึ่งตWางจากผลสรุปการวิเคราะหC
เชิงคุณภาพท่ีผูVใหVสัมภาษณCสWวนใหญWเห็นวWาประชาชนสWวนใหญWใหVความรWวมมือตWอโครงการเก่ียวกับ
การป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW เพราะเห็นวWาโครงการท่ี
เก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินมีอยูWหลายโครงการและซ้ํากันท่ีเป�าหมายและ
วัตถุประสงคCของโครงการน้ันมิไดVมาจากภาครัฐเพียงอยWางเดียวแตWมาจากภาคเอกชนและภาค
ประชาชนดVวย ดังน้ัน จึงมีการจัดกิจกรรมหรือจัดโครงการท่ีมีวัตถุประสงคCหรือเป�าหมายซ้ําซVอน เชWน 
การดับเพลิง ซึ่งประชาชนสWวนใหญWไมWเขVาใจมักคิดวWาโครงการเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยCสินตWางๆมากจากหนWวยงานของภาครัฐจึงเกิดการไมWสนองตอบตWอโครงการเหลWาน้ัน 
ดังน้ัน จึงมีเพียงไมWก่ีโครงการท่ียังไดVรับการมีสWวนรWวมจากภาคประชาชน เชWน โครงการตํารวจบVาน 
อปพร. เปYนตVน ซึ่งไดVรับการสนับสนุนและดําเนินการรWวมกับเจVาหนVาท่ีตํารวจตามแนวทางตํารวจผูVรับ
ใชVชุมชนก็คือ“การเขVาไปฝpงตัวทํางานในชุมชนเปYนระยะเวลาคWอนขVางยาวนานและการทํางานรWวมกัน
ของตํารวจและชุมชน”แทนท่ีจะเปYน “การเขVารWวมกิจกรรมของชุมชนอยWางตWอเน่ืองแตWยังคงใหV
ความสําคัญตWอการไปถึงท่ีเกิดเหตุอยWางรวดเร็วเม่ือไดVรับแจVง” เชWนงานตํารวจชุมชนสัมพันธCแบบเดิม 
(ตํารวจผูVรับใชVประชาชน (Community Policing): ชุมชนบVานรอ และชุมชนอWางทองธานี. 2556) 
สWวนการประชาชนยังไมWเห็นความสําคัญของการมีสWวนรWวมในการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยCสินและขาดความรูVความเขVาใจ ขาดการประชาสัมพันธCอยWางตWอเน่ือง ประชาชนมีความสนใจใน
แตWละโครงการไมWเทWากันโดยเลือกเขVารWวมเฉพาะโครงการท่ีชอบหรือสนใจเทWาน้ัน โดยเฉพาะประชาชน
จะมีสWวนรWวมในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยหรือกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนามากกวWา
โครงการท่ีมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสรVางความรูVทางดVานวิชาการ ในสWวนของท่ีผูVเขVารWวมอบรมสWวนใหญW
จะมีความสนใจในการนําความรูVจากการเขVารับการอบรมมาป�องกันตนเองและครอบครัว นอกจากน้ี
การใหVความรWวมมือในรูปแบบของการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินจะใหVความรWวมมือ
มากในกรณีท่ีมีเหตุเกิดข้ึน เชWน ขWาวสารเก่ียวกับการโจรกรรมตWางๆตามโทรทัศนCหรือสื่อสิ่งพิมพC หรือ 
หลังเกิดเหตุจากเหตุท่ีเกิดข้ึนจริงภายในชุมชน ซึ่งเหตุการณCลักษณะน้ีประชาชนในแตWละชุมชนจะใหV
ความสนใจและเม่ือมีการจัดกิจกรรมหลังเกิดเหตุประชาชนจะใหVความรWวมมือมากกวWา อีกท้ังปpญหา
ทางดVานการเงินและงบประมาณสนับสนุน โดยชุมชน (Community) ท่ีไดVจดแจVงการจัดต้ังชุมชนตาม
พ.ร.บ.สภาองคCกรชุมชน พ.ศ. 2551 จะไดVรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการชุมชนไมWเกิน
เดือนละ 5,000 บาท ไมWเกินเดือนละ 7,500 บาท และไมWเกินเดือนละ 10,000 บาท ตามแตWจํานวน
ครัวเรือนในแตWละชุมชนสWวนงบประมาณสนับสนุนอ่ืนๆจะไดVรับจากการเสนอโครงการหรือโครงการท่ี
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ภาครัฐหรือโครงการท่ีภาคเอกชนจัดใหVเปYนงบประมาณเฉพาะโครงการ เชWน SML หรือโครงการท่ี
ชุมชนเสนอขอ เชWน โครงการพัฒนาเก่ียวกับการปรับปรุงถนน ขยะ ทWอระบายนํ้าเปYนตVน ในขณะท่ี
บางโครงการจะสนับสนุนในรูปแบบของครุภัณฑC เชWน ถังดับเพลิง กลVองCCTV อุปกรณCการกีฬา เปYน
ตVน แตWก็มีปpญหาท่ีบางชุมชนไดVรับอุปกรณCไปแลVวแตWยังใชVงานไมWไดV  ดVวยเน่ืองจากในการติดต้ังมี
หนWวยงานท่ีเก่ียวขVองหลายหนWวยงาน เชWน กลVอง CCTV ท่ียังไมWมีการจ๊ัมพCสายไฟฟ�า เปYนตVน 
นอกจากน้ีในบางชุมชนจะมีการหารายไดVภายในชุมชน เชWน ชุมชนหมูWบVานรWวมเก้ือจะมีรายไดVจากการ
จัดตลาดนัดชุมชน ในขณะท่ีบางชุมชนจะมีการจัดบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณCในการ
ป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินกันเองภายในชุมชน และในบางชุมชนจะมีการจัดต้ังเงิน
ออมของสมาชิกภายในชุมชน เชWน ชุมชนวัดปุรณาวาส จะจัดเงินออมของสมาชิกภายในชุมชน ออม
วันละ 1 บาท ไมWมีคืนแตWจะจัดเปYนสวัสดิการใหVกับผูVท่ีเปYนสมาชิก สWวนเงินออมก็ออมเปYนเงินพัฒนา
ชุมชนไป สWวนบางชุมชน เชWน ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพนCจะมีการจัดหาอาชีพเขVาชุมชน 
และไดVรับงบประมาณสนับสนุนจากหนWอยงานภาคเอกชน เปYนตVน ซึ่งจะพบวWาในแตWละชุมชนจะมี
ปpญหาแตกตWางกันออกไป สWงผลใหVการบริหารจัดการแตกตWางกันดVวย เชWน ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีอาณาเขตติด
กับจังหวัดอ่ืนจะมีปpญหาเร่ืองการเปYนเสVนหลบหนีของผูVกWอเหตุอาชญากรรม ชุมชนหมูWบVานจัดสรรจะ
ไมWประสบปpญหาดVานการเงิน เน่ืองจากประชาชนในชุมชนสWวนใหญWฐานะคWอนขVางดีจึงมีกําลังในการ
เก็บคWาสWวนกลางมาบริหารภายใน ในขณะท่ีชุมชนชานเมืองนอกจากชุมชนท่ีสามารถหารายไดVเขVา
ชุมชนไดVอยWางชุชนหมูWบVานรWวมเก้ือท่ีมีการหารายไดVเขVาชุมชนโดยการจัดตลาดนัดภายในชุมชนแลVว 
ชุมชนอ่ืนๆสWวนใหญWจะประสบปpญหาดVานงบประมาณสนับสนุนคWอนขVางมาก 
 3.  ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการ
ชุมชนนWาอยูW อรุณ รักธรรม (2525) ไดVใหVความหมายของ ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของ
องคCการท่ีจะดําเนินการใหVบรรลุเป�าหมาย 4 ประการ คือ ความเปYนอันหน่ึงอันเดียวกันในองคCการ 
(Integration) การปรับตัวขององคCการใหVสอดคลVองกับสภาพแวดลVอม (Adaptability) การปรับตัว
ขององคCการใหV สอดคลVองกับสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององคCการ (Productivity) 
สอดคลVองกับ ภรณี กีรCติบุตร (2529) ใหVทัศนะวWา ประสิทธิผลขององคCการ (Organizational 
Effectiveness) หมายถึง ความมากนVอย (Extent) ของการท่ีองคCการ ในฐานะเปYนระบบทางสังคม
สามารถบรรลุถึงวัตลุประสงคC ไดVโดยทรัพยากรและหนทางท่ีมีอยูW โดยไมWทําใหVทรัพยากรและหนทาง
เสียหายและ โดยไมWสรVางความตึงเครียดท่ีไมWสมควรแกWสมาชิก ซึ่งมาตรการท่ีใชVในการวัดประสิทธิผล 
ขององคCการต้ังอยูWบนวิธีการและเป�าหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑCบWงช้ีในการวัดประสิทธิผล 
คือ ความสามารถในการผลิตขององคCการ ความยืดหยุWนขององคCการในรูปของความสําเร็จในการ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองคCการและความสําเร็จในการปรับตัวเขVากับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิดขนนอกองคCการ และการปราศจากความกดดัน หรือการขัดแยงรุนแรงระหวWางกลุWมยWอยใน
องคCการระหวWางหนWวยงานในองคCการ และสอดคลVองกับ Schein (1970) ซึ่ งมีความเห็นวWา 
ประสิทธิผลองคCการ หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององคCการในการท่ีจะอยูWรอด (Survival) 
ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไมWวWาองคCการน้ันจะมีหนVาท่ีใดท่ี
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ตVองการใหVลุลWวง โดยจากการศึกษาวิจัยน้ัน พบวWา การดําเนินโครงการตามนโยบายการป�องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW มีผลดีข้ึนในแงWบวก และถึงแมVวWาโครงการ
เก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW จะมีหลายโครงการ
และมีวัตถุประสงคCท่ีคลVายกัน แตWในแตWละโครงการจะมาจากหนWวยงานท่ีแตกตWางกัน จึงมีการใหVการ
สนับสนุนในแตWละโครงการแตกตWางกัน เชWน โครงการท่ีตอบสนองตWอนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหWงชาติ ซึ่งดําเนินการโดยสถานีตํารวจนครบาลศาลาแดงและสถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลา ไดVแกW 
โครงการตํารวจบVาน เพ่ือนบVานเตือนภัย สายตรวจประชาชน ตรวจตราบVานเรือน ฝากบVานไวVกับ
ตํารวจ และโครงการจัดอบรมแนะแนวตWางๆ ไดVแกW โครงการตํารวจแดรC (D.A.R.E.ประเทศไทย) ซึ่ง
เปYนลักษณะของการผนึกกําลังระหวWางตํารวจ โรงเรียน ครู/อาจารยC บิดามารดา/ผูVปกครอง และ
ชุมชน เขVาแกVไขปpญหายาเสพติดรWวมกัน สอดคลVองกับยุทธศาสตรC "ราษฎรC-รัฐ รWวมใจตVานภัยยาเสพ
ติด" อันเปYนแนวทางแกVไขปpญหาท่ีย่ังยืน อีกท้ังเปYนโครงการดVานการป�องกันการแพรWระบาดยาเสพติด
ท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน จึงไดVนําโครงการ D.A.R.E. มาปรับใชVใหVเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย โดยมอบใหVกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเปYนผูVรับผิดชอบดําเนินการ
สนองตอบนโยบายของสํานักงานตํารวจแหWงชาติ เชWนเดียวกับฝ�ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตทวีวัฒนา ก็มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยการเลือกตัวแทนจากภาคประชาชนเขVา
ไปมีสWวนรWวมในการศึกษาดูงานเปYนประจํา เพ่ือประโยชนCตWอการพัฒนาชุมชนตWอไป หรือ การจัดอบรม
ดVานจารจร การจัดอบรมดVานยาเสพติด เปYนตVน สWวนโครงการท่ีจัดโดยสํานักงาน เขตทวีวัฒนา ไดVแกW 
การจัดอบรม อพปร.(อาสาสมัครป�องภัยฝ�ายพลเรือน) โดยมีผูVอํานวยการ  เขตเปYนประธานในเขต
พ้ืนท่ี การจัดอบรมการป�องกันภัยเบ้ืองตVนแกWคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนการจัดอบรมและศึกษาดู
การดําเนินโครงการตVนแบบตWางๆนอกสถานท่ีท่ีดําเนินการผWานฝ�ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เพ่ือใหVตัวแทนชุมชนนําความรูVท่ีไดVไปถWายทอดใหVกับประชาชนในชุมชนของตนเอง นอกจากน้ีก็มีการ
จัดอบรมดับเพลิงชุมชนท่ีจัดโดยสถานีดับเพลิงท่ีสังกัดสํานักป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปYนตVน 
ดังน้ันจะเห็นวWาในการดําเนินโครงการเหลWาน้ี ประชาชนในแตWละชุมชนไมWจําเปYนตVองดําเนินตาม
โครงการดVานการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินเหลWาน้ันทุกโครงการ เพียงแตWการท่ี
ประชาชนในแตWละชุมชนเลือกดําเนินโครงการใดโครงการหน่ึงท่ีตอบโจทยCปpญหาของชุมชนไดVเปYน
อยWางดี  
 อีกท้ังจากการสังเกตและสัมภาษณCในแตWละชุมชน พบวWา การจัดเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือบริหารจัดการชุมชนน้ัน จะมีการสมัครและเลือกต้ังกันและนับคะแนนตามหลักประชาธิปไตย 
และภายในการบริหารจัดการของคณะกรรมการก็ไดVมีการแบWงหนVาท่ีของคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการอยWางชัดเจน ซึ่งจะเห็นวWางานชุมชนเหลWาน้ีคณะกรรมการชุมชนไมWไดVรับผลตอบแทนใดๆ ตลอด
ท้ังตVองสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีรับมาเพ่ือใหVบรรลุเป�าหมายท่ีไดVกําหนดไวV โดยใชVประโยชนC
จากทรัพยากรอยWางคุVมคWา รักษาไวVซึ่งท้ังทรัพยากรและวัสดุอุปกรณCและไมWสรVางความเครียดแกW
ประชาชนในชุมชน เม่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจในงานทุกคนจะมีสWวนรWวม และรับผิดชอบตWอ
ปpญหาหรือขVอยุWงยากท่ีเกิดข้ึน และประชาชนสWวนรวมสามารถปรับตัวไดVกับการเขVารWวมโครงการท่ี
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เลือก ก็เปYนการปรับตัวใหVสอดคลVองกับการตอบสนองตWอนโยบายและกWอใหVเกิดประสิทธิผลของ
นโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูWแลVว 
 
ข*อเสนอแนะ 
 1.  ปpจจัยดVานความรูVความเขVาใจ ประชาชนสWวนใหญWยังคงขาดความรูVความเขVาใจท่ีถูกตVอง 
ฉะน้ันการดําเนินโครงการตWางๆจึงควรมีการอธิบายและคอยประสานงานกับชุมชนอยWางใกลVชิด 
 2.  ปpจจัยดVานการมีสWวนรWวม ประชาชนจะมีสWวนรWวมมากสําหรับกิจกรรมสืบสาน  ทาง
วัฒนธรรม แตWในขณะท่ีเปYนกิจกรรมท่ีตVองอบรมใหVความรูVตWางๆประชาชนจะไมWใหV  ความรWวมมือ การ
ดําเนินการเก่ียวกับโครงการจึงควรดําเนินการแบบผสมผสานไปพรVอมกัน 
 3.  ประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการ
ชุมชนนWาอยูW  ซึ่ งประกอบไปดVวยความพึงพอใจ (Satisfaction) มาตรฐานความเปYนอยูW ท่ี ดี ข้ึน 
(Standard of Living) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินในภาพรวม ยังไมWเพียงพอ เน่ืองจาก
ประชาชนยังขาดความรูVความเขVาใจ และยังคิดวWาเปYนเร่ืองไกลตัว จึงควรมีการสนับสนุนและช้ีใหV
ประชาชนตระหนักถึงการป�องกันกWอนการแกVไขมากข้ึนโดยเฉพาะการฉวยโอกาสใน การ
ประชาสัมพันธCหลังเกิดเหตุ และควรทําตWอเน่ืองระยะยาว เพราะประชาชนสWวนใหญWจะต่ืนตัว 
 
ข*อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการดําเนินโครงการเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการป�องกันความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW  
 2.  ควรมีการศึกษาปpจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขVองและสWงผลตWอประสิทธิผลของนโยบายการป�องกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินตามหลักการชุมชนนWาอยูW  
 3.  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการป�องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน
ตามหลักการชุมชนนWาอยูW ในระดับจังหวัด 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคCเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท 
สหเรือง จํากัดและเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด
ประชากรและกลุWมตัวอยWางท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือพนักงานบริษัท สหเรือง จํากัดจํานวน 62 คนโดยผูVวิจัย
ไดVเก็บขVอมูลจากประชากรท้ังหมดเคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัยคร้ังน้ีเปYนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชVในการ
วิเคราะหCขVอมูล ไดVแกW รVอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T และคWาความแปรปรวน 

ผลการศึกษาพบวWาของพนักงานบริษัท สหเรือง จํากัด สWวนมากมีอายุ 31-40 ปZ มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 15,001-20,000 บาท จากการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนVาท่ีของของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด พบวWามีแรงจูงในการปฏิบัติหนVาท่ีโดยรวมอยูW
ในระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะหCแยกตามรายดVาน พบวWา อันดับหน่ึงคือดVานการไดVรับการยอมรับ 
อันดับรองลงมาคือดVานความสัมพันธCกับเพ่ือนรWวมงานดVานลักษณะของงาน ดVานสภาพแวดลVอมในการ
ทํางาน และอันดับสุดทVายคือ ดVานความกVาวหนVา ในงานตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหนVาท่ีของของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดจําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล พบวWา 
ระดับการศึกษา และรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนท่ีแตกตWางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของ
บริษัท สหเรือง จํากัดท่ีไมWแตกตWางกัน อายุท่ีแตกตWางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงาน
ของบริษัท สหเรือง จํากัดท่ีแตกตWางกัน อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ 0.05 ตามลําดับ 

 
คําสําคญั: แรงจูงใจ,คุณภาพชีวิต,ความสัมพันธC 
 

Abstract 
This research aims to study the motivation to perform the duties ofemployees in 

SaharungCo.,Ltd. and to develop the motivation to perform the duties of employees 
in SaharungCo.,Ltd.The samples are 62employees in SaharungCo.,Ltd.The researchers 
collected data from the entire population. The tool used in this study was a questionnaire. 
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The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation to 
testand analysis of variance. 

 The results showed that the employees in SaharungCo.,Ltd., 62 people, most 
aged 31-40 years with a bachelor's degree and average income per month 15,001-
20,000 baht academic motivation in the performance of employees in Saharung Co., 
Ltd. found that the overall motivation to perform at a moderate level. When analyzed 
by the side that the first ranking is recognization, following by the relationships with 
colleagues,the nature of work environment and career progression respectivelyThe 
results in this study comparing the motivation to perform the duties of employees in 
SaharungCo.,Ltd.by personal factors had higher education levels and average income 
per month has a different motivation to perform the employees in SaharungCo.,Ltd. 
has not different. And the different ages has motivation to perform of the employees 
in SaharungCo.,Ltd. differently at significance the 0.01 and 0.05 respectively. 

 
Keyword: Motivation, Quality of life, Relationships 
 

บทนํา  
 การพัฒนาคุณภาพกําลังคนใหVสามารถปฏิบัติงานไดVอยWางเต็มศักยภาพ มีความคลWองตัวท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนใหVเหมาะสมกับสภาวการณC ท้ังในปpจจุบันและอนาคตดVวยจิตสํานึกในการทํางาน เพ่ือ
ประโยชนCขององคCการและสังคมโดยสWวนรวม คือ กุญแจสําคัญตWอความสําเร็จของระบบการ
บริหารงานบุคคลท่ีจะสWงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารองคCการและความเจริญของสังคม 
(สํานักงาน ก.พ. 2540:28) ดังน้ันคุณภาพของพนักงานจึงเปYนพ้ืนฐานสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะพัฒนา
องคCการใหVบรรลุเป�าหมายอยWางมีประสิทธิภาพ การท่ีจะทําใหVพนักงานท่ีมีคุณภาพน้ันจะตVองมีการ
วางแผนพัฒนากําลังคนอยWางถูกตVองและเหมาะสมเพ่ือใหVมีการพัฒนาพนักงานต้ังแตWเร่ิมเกิดเปYนตVนไป 
และครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนทุกกลุWม ใหVมีคุณภาพท้ังรWางกาย สติปpญญา ความรูV ความสามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 การทํางานในปpจจุบันน้ี มนุษยCมีความสําคัญสําหรับองคCการมากข้ึน ถึงแมVวWาในยุคโลกาภิวัตนC
จะมีเทคโนโลยีเขVามามีบทบาทในการทํางานมากข้ึน แตWอยWางไรก็ตามเคร่ืองมือ เหลWาน้ันก็จําเปYนตVอง
อาศัยมนุษยCเขVาไปดูแลควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือเหลWาน้ันอยูWดี จนอาจกลWาวไดVวWาท้ังมนุษยCและ
องคCการจะตVองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน หากมนุษยCมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไมWดีผลกระทบท่ี
ตามมาก็คือ การขาดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะสWงผลกระทบตWอสุขภาพจิตท่ีไมWดีมีการหยุด
งานบWอย เปYนผลใหVประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคCการลดลง ดังน้ันคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ท่ีดีสําหรับพนักงาน จึงเปYนสิ่งจําเปYนและมีความสําคัญควรใหVเกิดข้ึนกับพนักงานของบริษัท สหเรือง
จํากัด นอกจากน้ีสภาวการณCดVานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีเปYนอยูWขณะน้ี ลVวนกระทบตWอ
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน คุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปYนเร่ืองท่ีมีผลกระทบ ตWอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งผูVบริหารควรใหVความสนใจบริหารทรัพยากรบุคคลอยWางมีคุณคWา ใหVเกิด
ประโยชนCสูงสุด ก็จะบรรลุผลตามเป�าหมายขององคCการ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานของบริษัท สหเรืองจํากัด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานของบริษัท สหเรืองจํากัด จําแนก
ตามคุณลักษณะสWวนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 การจูงใจ (Motivation) คือ การท่ีผูVบังคับบัญชาทําใหVบุคคลทุWมเทแรงกายและแรงใจในการ
การปฏิบัติงานอยWางเต็มความสามารถ เพ่ือใหVเกิดผลสําเร็จตามจุดมุWงหมายขององคCการท่ีต้ังไวV โดย
เนVนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเทWาท่ีจะทําไดV สําหรับความหมายของแรงจูงใจ  การจูงใจ
เปYนการกระตุVนใหVบุคคลมีความกระตือรือรVนหรือมีแรงจูงใจในการพฤติกรรมตWางๆ พฤติกรรมทาง
สังคมและพฤติกรรมการทํางานโดยเฉพาะในองคCการ(สมพร สุทัศนียC. 2542:29) ผูVนํามีหนVาท่ีโดยตรง
ในการจูงใจผูVรWวมงานเพ่ือใหVงานประสบผลสําเร็จแรงจูงใจในการทํางานเปYนสิ่งสําคัญท่ีจะชWวยใหV
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องคCการไดVรับประโยชนCจากพลังแฝงท่ีมีอยูWในตัวของคนในองคCการ ซึ่งทําใหVเกิดการพัฒนาองคCการ
มากท่ีสุด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

สําหรับการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สหเรือง
จํากัด” มีระเบียบวิธี วิจัยกลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท สหเรืองจํากัด 
เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ เปYนแบบสอบถามปลายเป�ด 
(Close-ended Questionn) ซึ่งไดVจัดลําดับเน้ือหาแบบสอบถามใหVครอบคลุมขVอมูลท่ีตVองการผูVวิจัย
ไดVศึกษาจากทฤษฎี และการวิจัยตWางๆท่ีเก่ียวขVองเพ่ือใหVแบบสอบถามชุดน้ีสามารถวัดสิ่งท่ีตVองการ
ทราบไดV โดย การวิเคราะหCขVอมูล การวิเคราะหCขVอมูลโดยใชVสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) การวิเคราะหCโดยใชVสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ไดVแกW t-Test และ F-Test(One-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย  

การวิเคราะหCขVอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดสรุป
ผลไดVดังตWอไปน้ี 

1. การวิเคราะหCขVอมูลปpจจัยสWวนบุคคลของผูVตอบแบบสอบถาม พบวWา สWวนใหญWมีอายุ 31 - 
40ปZ คิดเปYนรVอยละ 43.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปYนรVอยละ 61 และมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน
ต้ังแตW 20,001 บาท ข้ึนไป คิดเปYนรVอยละ 45.3 

2. การวิเคราะหCแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด ในดVาน
ความกVาวหนVาในงานโดยรวมมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 3.51 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขVอคําถาม พบวWา หนWวยงานเป�ดโอกาสใหVทWานสับเปลี่ยนตําแหนWงงาน มีคWาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด (Χ ) = 3.57มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก รองลงมาคือทWานไดVรับความเปYนธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 3.53 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก ทWานไดVรับความ
เปYนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 3.52 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก 
ทWานไดVรับการสนับสนุนใหVเลื่อนตําแหนWงใหVสูงข้ึนมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 3.45 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับ
ปานกลาง และมีคWาเฉลี่ย นVอยท่ีสุด (Χ ) = 3.39 ไดVแกW ทWานไดVเขVารับการอบรมเก่ียวกับงานท่ีทWาน
ปฏิบัติ 

3.การวิเคราะหCแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด ในดVาน
การไดVรับการยอมรับโดยรวมมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.22มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขVอคําถาม เพ่ือนรWวมงานยอมรับทWานเปYนสมาชิกคนหน่ึงในหนWวยงาน มีคWาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด (Χ ) = 4.35มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก รองลงมาคือผลการปฏิบัติงานของทWานไดVรับการ
ยอมรับจากเพ่ือนรWวมงาน มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.32 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก งานหรือกิจกรรม
ท่ีทWานไดVรับมอบหมายไดVรับการสนับสนุนจากเพ่ือนรWวมงาน มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.26 มีระดับแรงจูงใจ
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อยูWในระดับมาก ทWานไดVรับงานพิเศษจากผูVบังคับบัญชานอกเหนือจากงานประจํา มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 
4.14 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และมีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุด (Χ ) = 3.96 ไดVแกW เพ่ือนรWวมงาน
ยอมรับในความรูVความสามารถของทWาน 

4. การวิเคราะหCแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด ในดVาน
ลักษณะของงานโดยรวมมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.25มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และเม่ือพิจารณาใน
รายขVอคําถาม พบวWา ทWานรูVสึกพอใจและสุขใจกับการปฏิบัติงานมีคWาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.44มีระดับ
แรงจูงใจอยูWในระดับมาก รองลงมาคือทWานไดVนําความรูVและประสบการณCเขVารWวมตัดสินใจในการ
ทํางาน มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.31 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก งานท่ีปฏิบัติเปYนงานท่ีทWานใชV
ความคิดสรVางสรรคC มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.22 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก งานในหนVาท่ีของทWาน
รับผิดชอบตรงกับความรูVความสามารถ มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.20 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และ
มีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุด (Χ ) = 4.15 ไดVแกW งานท่ีปฏิบัติทVาทายความรูVความสามารถของทWาน 

5. การวิเคราะหCแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดในดVาน
สภาพแวดลVอมในการทํางาน โดยรวมมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.20มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาในรายขVอคําถาม พบวWา หนWวยงานมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดีเอ้ือตWอการปฏิบัติงาน มี
คWาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.30มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก รองลงมาคือทWานมีความสะดวกในการ
เดินทางมาปฏิบัติงานมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.22 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก หนWวยงานมีบรรยากาศ
ของความเปYนมิตรเอ้ืออารีตWอกันมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.21 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก ทWานมีความ
คลWองตัวและอิสระในการทํางาน มีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.15 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และมี
คWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุด (Χ ) = 4.14 ไดVแกW ไดVรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณCและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน
อยWางเพียงพอ 
 6.การวิเคราะหCแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดในดVาน
ความสัมพันธCกับเพ่ือนรWวมงาน โดยรวมมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.30 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาในรายขVอคําถาม บุคลากรในหนWวยงานมีความสัมพันธCท่ีดีตWอกันมีคWาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 
4.40มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก รองลงมาคือผูVรWวมงานใหVความเปYนกันเองในการทํางานมี
คWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.37 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก ไดVรับความรWวมมือในการปฏิบัติงานจากเพ่ือน
รWวมงานมีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.24 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก ไดVรับความรWวมมือในการปฏิบัติงาน
จากผูVบังคับบัญชามีคWาเฉลี่ย (Χ ) = 4.22 มีระดับแรงจูงใจอยูWในระดับมาก และมีคWาเฉลี่ยนVอยท่ีสุด 
(Χ ) = 4.15 ไดVแกW ผูVบังคับบัญชาสามารถชWวยแกVปpญหาไดVเปYนอยWางดี 

7. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด
จําแนกตามอายุ พบวWาพนักงานท่ีมีอายุท่ีแตกตWางกัน มีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงาน
ของบริษัท สหเรือง จํากัดจําแนกตามอายุ อยWางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWา
พนักงานท่ีมีอายุท่ีแตกตWางกัน มีความมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง 
จํากัด จําแนกตามอายุ ดVานความกVาวหนVาในงาน ไมWแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
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อภิปรายผล  
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด

จําแนกตามระดับการศึกษาพบวWาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตWางกัน มีความสัมพันธCกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัด
จําแนกตามรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนพบวWาพนักงานท่ีมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนแตกตWางกัน มีความสัมพันธCกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดไมWแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเม่ือพิจารณาเปYนรายดVานพบวWาพนักงานท่ีมีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือนแตกตWางกัน มีความสัมพันธC
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท สหเรือง จํากัดไมWแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 
ข*อเสนอแนะจากการศึกษา 

ควรนําผลการศึกษาท่ีไดV ไปพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติหนVาท่ีของพนักงานของบริษัท  
สหเรือง จํากัด 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ืองการพัฒนาบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคCกร
ปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน 1.เพ่ือเพ่ือศึกษาสภาพและ
ปpญหาการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวน
ทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพ่ือศึกษาปpจจัยการพัฒนาการบริหาร
จัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพ่ือเสนอแนวการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวWา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจาก
โรงงานอุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ควรจะตVองมีความรูVความเขVาใจเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมจากตVองความรูV มีความรูV
แลVวตVองมีคุณธรรมดVวย จึงจะประสบความสําเร็จไดVย่ังยืน ตWอมาตVองมีภูมิคุVมกันในการจะทําหนVาท่ี
ตรวจสอบหรือประสานงานกับหนWวยงานตWางจะไดVไมWมีการทุจริต เพราะในระบบการทํางานของ
หนWวยงานเอกชนย่ิงเวลามีผลประโยชนCในการทํางานมาเก่ียวกับดVวยแลVวมักจะมีผลประโยชนCเขVามา
เก่ียวขVองควรเสริมสรVางความรูV และตVองมีคุณธรรมดVวย จึงจะประสบความสําเร็จไดVย่ังยืน ตWอมาตVองมี
ภูมิคุVมกันในการจะทําหนVาท่ีตรวจสอบหรือประสานงานกับหนWวยงานตWางจะไดVไมWมีการทุจริต เพราะ
ในระบบการทํางานของหนWวยงานเอกชนย่ิงเวลามีผลประโยชนCในการทํางานมาเก่ียวกับดVวยแลVว
มักจะมีผลประโยชนCเขVามาเก่ียวขVอง   

 
คําสําคญั: องคCกรทVองถ่ิน, เศรษฐกิจพอเพียง, ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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Abstract 
The study on the development of water pollution management from 

industrial plants of local government organizations in Pathum Thani Province in 
accordance with the sufficiency economy philosophy. 1)  the study the conditions 
and problems of water pollution management development from industrial plants of 
local government organizations in Pathum Thani Province in accordance with the 
sufficiency economy philosophy.2) The study of the factors of water pollution 
management development from industrial plants of local government organizations 
in Pathum Thani Province in accordance with the sufficiency economy philosophy. 3) 
In order to propose the development guidelines for water pollution management 
from industrial plants of local government organizations in Pathum Thani Province 
according to the sufficiency economy philosophy, it is found that the development 
efficiency guidelines for the development of water pollution management from 
industrial plants of the local government organization in Pathum Thani Province 
According to the philosophy of sufficiency economy should have knowledge and 
understanding about nature, environment from knowledge, have knowledge and also 
moral to be able to achieve sustainable success later, there must be immunity to 
inspect or coordinate with various agencies so that there is no fraud. Because in the 
work system of a private agency, the more time there are benefits of working with, 
and often the benefits involved, should enhance knowledge, and must also most 
have virtue, to be able to achieve sustainable success later and there must be 
immunity to inspect or coordinate with various agencies so that there is no fraud. 
Because in the work system of the private sector, the more time there are benefits of 
working with, and often there are benefits involved. 

 
Keyword: local organizations, Sufficiency economy, Sewage treatment system 
 
บทนํา 
 จังหวัดปทุมธานีอยูWใกลVโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยูWหนาแนWนกําลัง
อยูWภายใตVการคุกคามของมลพิษ การบริหารจัดการมลพิษทางนํ้า สาเหตุคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม มา
จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร โรงงานอุตสาหกรรม ในขณะท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน
สามารถรองรับนํ้าเสียท่ีเกิดจากประชากรไดVเพียงรVอยละ 10 ประกอบกับนํ้าท้ิงจากแหลWงกําเนิด
มลพิษไมWไดVตามเกณฑCมาตรฐาน จังหวัดปทุมธานี มีการขยายตัวของชุมชนอยWางรวดเร็ว เน่ืองจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสVนทางคมนาคม ทําใหVมีโครงการบVานจัดสรรเกิดข้ึนหลายรVอยโครงการ
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รวมท้ังการพัฒนาทางดVานอุตสาหกรรมท่ีมีอยWางตWอเน่ือง นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณ
รVอยละ 60 ของพ้ืนท่ีจังหวัด มลพิษทางนํ้าท่ีเกิดข้ึนจากแหลWงกําเนิดมลพิษเหลWาน้ีบางสWวนไดVรับการ
บําบัดจนไดVมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง และบางสWวนก็ไมWไดVรับการบําบัดกWอนระบายนํ้าท้ิงลงสูWแหลWงนํ้า 
จึงสWงผลกระทบใหVคุณภาพในแหลWงรองรับนํ้าตWาง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี การจัดการนํ้าเสียของ
จังหวัดปทุมธานี สWวนใหญWไมWมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ปpจจุบันเทศบาลท่ีมีระบบรวบรวมบําบัดนํ้าเสีย คือ 
เทศบาลเมืองปทุมธานี ใชVระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเรWง (Activated Sludge, AS) จากเหตุผล
ดังท่ีกลWาวมาแลVวข้ันตVนทําใหVผูVศึกษาสนใจในเร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจาก
โรงงานอุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปpญหาการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือศึกษาปpจจัยการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมของ
องคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือเสนอแนวการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมของ
องคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยC เปYนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชWวงท่ีเนVน เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ตWอมาก็ขยายไปถึงการพัฒนาสังคม เปYนการมองคนอยWางเปYนทุนเปYนเคร่ืองมือ เปYนปpจจัยหรือเปYน
องคCประกอบท่ีจะใชVในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตWอมาเราเห็นวWาการท่ีจะพัฒนาโดยมุWงเนVนแตWใน
ดVานเศรษฐกิจน้ันไมWถูกตVอง แตWสิ่งท่ีสําคัญ คือ คนเราน่ีเอง ซึ่งควรจะใหVความใสWใจเปYนพิเศษ เราจึงหัน
มาเนVนในเร่ืองการพัฒนาคน แตWก็ยังมีการใชVศัพทCท่ีปะปนกัน บางทีใชVคําวWา ทรัพยากรมนุษยC บางทีใชV
คําวWา พัฒนามนุษยC แตWกWอนน้ีเราไมWมีคําวWาทรัพยากรมนุษยC คําน้ีเกิดข้ึนมาเพ่ือสนองความคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ดังน้ัน จะตVองเขVาใจใหVดีวWาคําวWา ทรัพยากร 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : (Economic Self-Sufficiency) ปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูWและ
ปฏิบัติในทุกระดับ ต้ังแตWระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารใหV    ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหVกVาวทันตWอโลก ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงภูมิคุVมกันตWอผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายใน เสริมสรVางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจVาหนVาท่ีรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ ใหVสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยCสุจริต มีความรูVท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดVวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปpญญา และความรอบคอบ พอเพียง หมายถึง พอมีพอกิน เปYนรากฐานอันม่ันคงและย่ังยืนของชีวิต
พอใจในสิ่งท่ีมี พอใจในความตVองการพอเพียง หมายความวWา ผลิตพอท่ีจะใชV โดยไมWตVองไปขอผูVอ่ืน 
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อยูWไดVดVวยตนเองยืนบนขาของตนเอง พอเพียง อาจจะมีมาก อาจมีของหรูหรา แตWตVองไมWเบียดเบียน
ผูVอ่ืน ตVองใหVพอประมาณ ท้ังการพูดจาและปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง มิไดVจํากัดเฉพาะเกษตรกร
ชาวไรWชาวนา แตWเปYนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ เจVาของธุรกิจจะขยาย กิจการ เพราะความเติบโต
จากเน้ืองาน คWอยเปYนคWอยไป กูVยืมตามความเหมาะสมไมWใชWกูVมาลงทุนเกินตัวไมWเหลือท่ีใหVยืน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

เปYนการวิจัยแบบผสมผสานระหวWางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในสWวนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น้ีผูVวิจัยใชVวิธีการศึกษาซึ่งแบWงออกเปYน 2 สWวน การ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุWมเป�าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพดVวยการสัมภาษณCเชิงลึก ไดVแกW ผูVทรงคุณวุฒิท่ี
เก่ียวขVองกับการบริหารจัดการดVานมลพิษ การสัมภาษณCเชิงลึก (Indepth interview) การวิจัยเชิง

สภาพและปRญหาของการพฒันาการบริหารจัดการมลพษิทางน้าํจากโรงงานอุตสาหกรรมของ

องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการมลพษิทางน้าํจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 
มีเหตุผล 
การมีภูมิคุVมกัน 
คุณธรรม 
ความรูV 
เครือขWาย 
การรWวมกลุWม 
 

POSDCoRB 

1) การวางแผน 2) การจัดองคCการ 

3) การบริหารงานบุคคล  

4) การอํานวยการ 5) การประสานงาน   6) 

การรายงาน 7) การงบประมาณ 

 

ปRจจัยการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางน้าํจากโรงงานอุตสาหกรรมขององค�กรปกครอง

ส�วนท*องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ปริมาณ เพ่ือสนับสนุนขVอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดVรับจากผูVทรงคุณวุฒิ โดยกลุWมเป�าหมายในการวิจัยเชิง
ปริมาณคือ ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,010,898 คน (สํานักงานสถิติ
จังหวัดปทุมธานี, 2557) โดยเก็บขVอมูลจากกลุWมตัวอยWาง จํานวน 400 คน จากตารางทาโร ยามาเนW 
(Taro Yamane) ผูVวิจัยไดVออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรWวมกันในรูปแบบของการวิจัย
แบบผสมผสาน (mixed methods research) เพ่ือใหVเกิดความสมบูรณC อันจะนําไปสูWการพัฒนาการ
บริหารจัดการดVานมลพิษทางนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษ
ทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ควรจะตVองมีความรูVความเขVาใจเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมจากตVองความรูV 
มีความรูVแลVวตVองมีคุณธรรมดVวย จึงจะประสบความสําเร็จไดVย่ังยืน ตWอมาตVองมีภูมิคุVมกันในการจะทํา
หนVาท่ีตรวจสอบหรือประสานงานกับหนWวยงานตWางจะไดVไมWมีการทุจริต เพราะในระบบการทํางานของ
หนWวยงานเอกชนย่ิงเวลามีผลประโยชนCในการทํางานมาเก่ียวกับดVวยแลVวมักจะมีผลประโยชนCเขVามา
เก่ียวขVองควรเสริมสรVางความรูV และตVองมีคุณธรรมดVวย จึงจะประสบความสําเร็จไดVย่ังยืน ตWอมาตVองมี
ภูมิคุVมกันในการจะทําหนVาท่ีตรวจสอบหรือประสานงานกับหนWวยงานตWางจะไดVไมWมีการทุจริต เพราะ
ในระบบการทํางานของหนWวยงานเอกชนย่ิงเวลามีผลประโยชนCในการทํางานมาเก่ียวกับดVวยแลVวมักจะมี

ผลประโยชนCเขVามาเก่ียวขVอง  
 

อภิปรายผล  
 ผูVศึกษา ไดVนํา “ปpจจัยท่ีมีสWวนสําคัญตWอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดVานการ
ใหVบริการในการจัดเก็บภาษีขององคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 7 ดVานไดVแกWดVาน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุVมกัน 
(4) ความรูV (5) คุณธรรม (6) เครือขWาย (7) การรวมกลุWม สําหรับเหตุผลท่ีผูVศึกษา ไดVนํา “ปpจจัยท่ีมี
สWวนสําคัญตWอแนวการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคCกร
ปกครองสWวนทVองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังกลWาวมาปรับใชVเปYน
กรอบแนวคิดหลัก สWวนท่ีเปYนตัวแปรอิสระ เน่ืองจากเปYนกรอบแนวคิด หรือตัวช้ีวัดการบริหารจัดการ 
ตามแนวทางการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนWวยงาน และหรือบุคลากรของหนWวยงาน
นํามาใชVในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาหรือสรVางความอยูWเย็นเปYนสุขอยWางม่ันคงอยWางย่ังยืนใหVกับ
ประชาชน ชุมชนสังคมและประเทศชาติ นอกจากน้ียังถือวWาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปYนแนวทาง หรือมรรควิธี (means) ท่ีนําไปสูW จุดหมายปลายทางมากท่ีสุด 
(ultimate goal) คือประเทศชาติและประชาชนอยูWเย็นเปYนสุขม่ันคงอยWางย่ังยืน ซึ่งเปYนแนวทางท่ีนWา
ยกยWอง เลื่อมใสศรัทธา ทํานองเดียวกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจVาในเร่ืองทางสายกลาง 
กลWาวคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดVสWงเสริมใหVประชาชนและชุมชนทุกระดับยึดถือในการ
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ดํารงชีวิต และการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูWจุดหมายปลายทางสูงสุดคือประเทศชาติและประชาชนอยูW
เย็นเปYนสุขอยWางย่ังยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจเทียบเคียงกับเศรษฐกิจทางสายกลาง 
เศรษฐกิจของความพอดี เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจชาวพุทธ เศรษฐกิจพออยูWพอกิน และเศรษฐกิจ
อยWางมีสติ ความหมายท่ีกลWาวน้ี ตรงขVามกับความหมายของเศรษฐกิจแบบคVาขาย เศรษฐกิจท่ีเนVนการ
เจริญเติบโต และเศรษฐกิจย่ิงมากย่ิงดี 
 
ข*อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐควรสWงเสริมการมีสWวนรWวมของภาคประชาชน ตWอการตรวจสอบการบริหารงานของ
องคCกรปกครองสWวนทองถ่ินเพ่ิมมากกวWาท่ีเปYน  

2. องคCกรปกครองสWวนทVองถ่ินควรมีบทบาทในการสWงเสริมใหVเปYนรูปธรรมมากข้ึน และควรมี
แผนการรองรับการบริหารงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาดหรือบกพรWอง 
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The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 

“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหNยั่งยืน” 
“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability” 

_____________________________________ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกําหนดให@มีการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 8 และ
นานาชาติคร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหN ย่ังยืน” 
ประกอบด@วย 

 
1. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านมนุษยEศาสตรEและสังคมศาสตรE (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี (Science and Technology) 
3. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านวิทยาศาสตรEสุขภาพ (Health Sciences) 

 

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการผOานระบบออนไลนE ในวันอาทิตยEท่ี 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 
17.45 น. เพ่ือให@การจัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติดังกลOาว เปZนไปด@วย
ความเรียบร@อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงแตOงต้ังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฝ^ายตOาง ๆ ดังตOอไปน้ี 
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1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธาน 
2. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ รองประธาน 

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

3. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ท่ีปรึกษา 
  

4. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร ท่ีปรึกษา 
   คณบดีคณะนิติศาสตรE มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 
 

5. อาจารยEชัยสิน สุขวิบูลยE รองอธิการบดี ฝ^ายงบประมาณและการเงิน ท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยE ดร.พิสิษฐE ศิริรักษE อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทE ท่ีปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยEสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ท่ีปรึกษา 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEศิวะ วสุนธราภิวัฒกE อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรE 
ท่ีปรึกษา 

9. ผู@ชOวยศาสตราจารยEกุลธนี ศิริรักษE รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันทE 

ท่ีปรึกษา 

10. นางสาววิภารัตนE ดีอOอง รองผู@อํานวยการ สํานักงานการวิจยัแหOงชาติ ท่ีปรึกษา 
11. นายก@องศักด ยอดมณี ผู@วOาการ การกีฬาแหOงประเทศไทย ท่ีปรึกษา 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 มีหน@าท่ีให@คําปรึกษา ให@การสนับสนุนแกOคณะกรรมการทุกฝ^าย 
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2. คณะกรรมการอํานวยการ 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน 
2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร รองประธาน 
   รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE  
3. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดี ฝ^ายวิชาการ กรรมการ 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE กรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยามิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
11. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ 

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
18. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ให@การสนับสนุนการดําเนินงานและประสานงานติดตามคณะกรรมการฝ^ายตOาง ๆ  
2. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหวOางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หนOวยงานภาคีรOวมจัดงานประชุม 

ตลอดจนการเชิญคณะกรรมการจัดงานประชุม เพ่ือสรุปความก@าวหน@าการดําเนินงานตลอดชOวงการจัด
เตรียมการจัดการประชุม 

3. ให@การเสนอแนะระบบการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
4. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวิชาการ 
5. เสนอแนะการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตOางๆ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลงาน 
6. เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธEงานการประชุม 
7. วางแผนและเตรียมการจัดงานการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 
8. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน  
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3. คณะกรรมการจัดการประชุม 
3.1. คณะกรรมการดําเนินงานประสานงานและพิธีการ 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง หัวหน@าสาขาภาษาอังกฤษ ประธาน 
2. ดร. เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย   รองประธาน 
3. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ  กรรมการ  
4. ดร.สุธาสินี. วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปะศาสตรE กรรมการ 
5. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สรรหาผู@บรรยายตOางๆ อาทิ ผู@บรรยายนํา และผู@บรรยายรับเชิญ  

2. จัดโปรแกรมการข้ึนบรรยาย 

3. วางแผนและเตรียมการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 

4. จัดทํากําหนดการ พิธีการของงานประชุม 

5. เสนอขออนุมัติโครงการ ติดตOอประสานงานเพ่ือเรียนเชิญวิทยากร วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยากร
แสดงปาฐกถาพิเศษ ผู@ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการ  

6. ออกหนังสือเชิญกลุOมเปmาหมายเข@ารOวมนําเสนอท้ังภาคบรรยาย โปสเตอรEตลอดจนตอบข@อซักถามท่ัวไป
และตอบรับการพิจารณาบทความ 

7. จัดหาของท่ีระลึกให@วิทยากรบรรยายพิเศษ และประธานท่ีมาเปoดงาน  

8. จัดหาของท่ีระลึกให@ผู@รOวมงาน (กระเปpาผ@า) 

9. จัดทําวุฒิบัตรผู@นําเสนอผลงานทุกคน จัดลําดับผู@เข@ารับวุฒิบัตร 
10. ทําหนังสือเชิญอธิการบดีกลOาวรายงานและเปoดงาน 
11. ประสานงานฝ^ายตOางๆ 
12. ติดตามทวงถามบทความจากผู@นําเสนอบทความ  
13. สรุปผลโครงการเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

579 
 

3.2. คณะกรรมการฝZายประชาสัมพันธ[และเว็บไซต[ 
 

1. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE ประธาน 
2. ดร.ศิรชญานE การะเวก ผู@อํานวยการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
3. อาจารยEวรินธร แจ@งโรจนE อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
4. อาจารยEสยาม เจริญอินทรEพรหม อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
5.อาจารยEกฤติญา กวีจารุกรณE ผู@อํานวยการสถานีโทรทัศนE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบโปสเตอรEและไวนิล แผOนพับเพ่ือประชาสัมพันธE 
 2. ประชาสัมพันธEโครงการผOานสือ่ตOาง ๆ ท้ังเว็บไซตE วิทยุโทรทัศนE และวิทยุกระจายเสียงคลื่นตOาง ๆ  

3. จัดทําเว็บไซตEเพ่ือเผยแพรOการประชุม และจัดทําระบบลงทะเบียนเข@ารOวมสOงผลงานออนไลนE 
4. บันทึกภาพและวิดีโอการจัดประชุมวิชาการ 

 5. ทําหนังสือเชิญผู@สื่อขOาวมาทําขOาวการจัดงานประชุมวิชาการ 
 6. ดูแลต@อนรับสื่อมวลชนในการประชุม 
 7. จัดทําเอกสารเผยแพรOประชาสัมพันธEแกOสื่อมวลชนวันประชุม (Press Release) 
 8. สOงภาพขOาวพิธีเปoดการประชุมเผยแพรOแกOสื่อมวลชนแขนงตOาง ๆ 
 9. จัดเตรียมของท่ีระลึกแกOสื่อมวลชน   
 10. ออกแบบปmาย แผOนพับ และ ปmายหน@างาน ปmายบอกทาง 
 11. งานอ่ืนๆ ท่ีได@รับมอบหมาย 

 
3.3 คณะกรรมการฝZายศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 

 

1. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE ประธาน 
2. อาจารยEนพอนันตE บาลิสี อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
3. อาจารยEชุติมา งามพิพัฒนE อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

  
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบแบคดรอปและตกแตOงฉากบนเวที 
 2. ออกแบบการจัดตําแหนOงวางบอรEด ติดต้ังและร้ือถอนโปสเตอรE 
 3. ติดโปสเตอรEผลงานของผู@นําเสนอผลงาน 
 4. ดูแลการจัดวางและตกแตOงสถานท่ี 
 5. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 6. ออกแบบระลึก (กระเปpาผ@า) 
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3.4 คณะกรรมการฝZายอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 
   

1. อาจารยEสมภพศรี สัมพันธุE ผู@อํานวยการฝ^ายอาคารสถานท่ี ประธาน 
2. นายภาณุ มาลาทอง หัวหน@าเจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
3. นายเอก แซOกัง เจ@าหน@าท่ีสํานักกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นายพิชัย สันโดษ เจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
5. นางสาวเอกอนงคE เพิดขุนทด เจ@าหน@าท่ีสํานักประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ติดโปสเตอรEปmายบอกทาง ประชาสัมพันธEงานประชุม 
 2. จัดตกแตOงห@องประชุมเล็ก และห@องประชุมใหญO ดูแลความสะอาดและความพร@อมของสถานท่ีตลอดงาน 
 3. ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองเสียงบริเวณภายในงาน เพ่ือให@การดําเนินงานเปZนไปด@วยความเรียบร@อย 
 4. จัดทําแผนด@านรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

 
3.5.คณะกรรมการฝZายเอกสาร 
 

1. อาจารยEสิทธิพร โพธิระหง ผู@อํานวยการสํานักพัฒนาตําราและสื่อ 
ทางวิชาการ 

ประธาน 

2. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ  
3. นางสาว กันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทํา Proceeding เผยแพรOบทความวิชาการ ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอรE 

 
3.6 คณะกรรมการฝZายบริการดNานการปฐมพยาบาล 
 

1. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE.ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
3. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. มีหน@าท่ีจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณEเคร่ืองใช@และยาสําหรับการปฐมพยาบาล  
2. กําหนดสถานท่ีต้ังหนOวยปฐมพยาบาลให@เหมาะสม สะดวกรวดเร็วตOอการให@บริการ  
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3.7 คณะกรรมการฝZายปฏิคมตNอนรับ และจัดเตรียมอาหาร 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.ภัทริยา รวยสําราญ อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
3. ดร.จุฬาพรรณภรณE ธนะแพทยE ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ กรรมการ 
4. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
5. อาจารยEพลโทชูชีพ สุขหม่ืน อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
6. อาจารยEวิชสุดา ร@อยพิลา หัวหน@าสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตรE กรรมการ  
7. อาจารยEกิตติคุณ เกริงกําจรกิจ อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

8. อาจารยEปุญญEนิรันดรE อังศุธีรกุล อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

9. อาจารยEพรรณปพร จันทรEฉาย อาจารยEประจํา สาขาการทOองเท่ียว 
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

10. อาจารยEณัฐกร เดชา อาจารยEประจําสาขาธุรกิจระหวOางประเทศ กรรมการ 
11. อาจารยEกานตEสิรี เผOานาคธรรมรัตนE อาจารยEประจําสาขาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

12. อาจารยEวิลาวัลยE ดีเลิศ หัวหน@าสาขาภาษาไทย กรรมการ 
13. อาจารยEดาราวรรณ เกตวัลยE อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
14. อาจารยEวิภาพ คัญทัพ อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
15. นางสาวฮายาตี สาหะ เจ@าหน@าท่ีสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ต@อนรับ ดูแลวิทยากร ผู@นําเสนอผลงาน และผู@เข@ารOวมสัมมนาเข@าท่ีประชุม 
 2. รับลงทะเบียนแจกเอกสารและของท่ีระลึกในการประชุม 

3. จัดเตรียมดอกไม@ อาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับผู@นําเสนอผลงาน  
 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได@รับมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 
 5.จัดโตvะรับลงทะเบียน ติดผ@าประดับเวที 
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4. กองบรรณาธิการ 
  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร กรรมการ 
 คณบดีคณะนิติศาสตรE  
4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารท คําใจ คณบดีคณะทันตกรรม กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัยอ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
11. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุพัตราจันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ  

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดรูปแบบ วิธีการรับลงทะเบียน 
2. จัดทําหลักเกณฑEการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยาย และภาคโปสเตอรE 
3. คัดเลือกผู@ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัย 
4. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน 
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4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน 
 

4.1.1 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มมนุษย[ศาสตร[และสังคมศาสตร[ 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ 
รักษาการคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตรE
และเทคโนโลยี 

ประธาน 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE 
รองประธาน 

4. ศาสตราจารยE ดร.กาญจนา คุณารักษE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศEสรรคE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคE อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.ทัศนียE ลักขณาภิชนภัช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.ชวนชม ชินะตังกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.พีรพงศE ทิพนาค อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.สมหญิง จันทรุไทย อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.พรพิพัฒนE เพ่ิมพล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ อOวมเจริญ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ดารา ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ศิริพร สัจจานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE วิวัฒนE เอ่ียมไพรวัน อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE พิบูล ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
21. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุธิดา หอวัฒนกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
22. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พนม วรรณศิริ อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
23. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.บุรพร กําบุญ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
24. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศักด์ิชัย หิรัญรักษE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
25. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประณต มีสอน อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
26. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปราโมทยE ดOานประดิษฐE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
27. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุทิน นพเกตุ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
28. ผู@ชOวยศาสตราจารยEดร.จรินทรE สวนแก@ว อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
29. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พรเทพ เมืองแมน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
30. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นิตยา ศรีมกุฏพันธุE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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32. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิไลลกัษณE เสรีตระกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
33. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
34. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
35. ดร.สมพงษE สุเมธกชกร อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
36. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
37. ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
38. ดร.กฤษฎา ดาวเรือง อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
39. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
40. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
41. ดร.ศิรชญานE การะเวก อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
42. ดร.ทิพยEลาวัลยE แก@วนิล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
43. ดร.สุชาติ ปรักทยานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
44. ดร.กฤษฎาภรณE รุจิธํารงกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
45. ดร.นภัทร จันทรารมยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
46. ดร.ประพัฒสอน เปzยกสอน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
47. ดร.ณัฐภูอิสรE ศรีเพชร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
48. ดร.ณัชชา กร่ิมใจ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
49. ดร.ลาวัลยE ต@นสกุลรุOงเรือง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
50. ดร.นราธิป แนวคําดี อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
51. ดร.เพชรราภรณE วงศEหลวง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
52. ดร.พรประภา ศรีราพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
53. ดร.ภูริธรรชพE หอมอุดมทรัพยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
54. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
55. ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันตE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
56. ดร.เบญจฐา วัฒนกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
57. ดร.วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
58. ดร.อารียา ภูวคีรีวิวัฒนE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
59. ดร.คมสิงหE วิวัฒนภูษิต อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
60. ดร.ณิชาภา คุณพระเนตร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
61. ดร.สุรเชษฐE โลOทองคํา อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
62. ดร.กัญญาณัฐ ไฝคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
63. ดร.อุไรวรรณ พงศEสุภากุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
64. ดร.อดุลยE เลาหพล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
65. ดร.ชนะ รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
66. ดร.เถลิงศักด์ิ เสนาคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
67. ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพยE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
68. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
69. ดร.ปรียาพร เหตระกูล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
70. ดร.นพคุณ ทอดสนิท อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

585 
 

71. ดร.บรรจง โซvะมณี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
72. ดร.ณิฐษาภักดE จัตุปาอิทธิวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
73. ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
74. ดร.ประถมาภรณE รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
75. ดร.พีระ อินทรทูต อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.เกียรติศักด์ิ กัลยาสิริวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
77. ดร.จเร พันธุEเปร่ือง อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ปmอมฤดี กุมพันธE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
79. ดร.บุณฑริกา โอทกานนทE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
80. พลโท ดร. สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
81. ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
82. ดร.ชูศักด์ิ จึงพานิช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
83. ดร.ญาติมา นุชแดง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
84. ดร.วรางคณา โพธ์ิกุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
85. ดร.บุษรา มุ@ยอ้ิง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
86. ดร.ลัดดาวัลยE คงสมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
87. ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.พรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
89. ดร.ชัยวัฒนE อุทัยแสน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
90. ดร.จุฬาพรรณภรณEธนะแพทยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
91. ดร.จุฑารัตนE นิรันดร อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
92. ดร.สมคิด สกุลสถาปhตยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
93. ดร.ธนาดล สมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
94. ดร.ปราการ เกิดมีสุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
95. ดร.ประพัฒนEพงศE เสนาฤทธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
96. ดร.เกียรติศักด์ิ อิชยานันทE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
97. ดร.โสพัฒนE โสภาภิมุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมใจ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
99. ดร.สมบัติ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
100. ดร.ธารณี กิตติกาญจนโสภณ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
101. ดร.เพชรรัตนE ฮีมินกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
102. ดร.รสรินทรE อรอมรรัตนE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
103. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาจุฬาลงกมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยE สําเรียง เมฆเกรียงไกร จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
3. Professor Dr.TerryE.Miller Kent State University,USA อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงภพ คงฤทธ์ิระจัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
5. Associate Professor Dr.AndrewShahriari Kent State University,USA อนุกรรมการ 
6. Assistant Professor Dr. Marc Voelker Mahidol University, Bangkok, Thailand อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ยุทธพงษE ลีลากิจไพศาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.สุภมาส อังสุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.สาโรช โศภีรักขE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.สุพจนE อิงอาจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.โกวิทยEขันธศิริ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.ชนิดา มOวงแก@ว ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ประยงคE กลั่นฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE ดร.กล@า ทองขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ดร.ลัดดาวัลยE เพชรโรจนE มหาวิทยาลัยราชพฤษE อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE ดร.ทองฟู ศิริวงศE ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE ดร.สุวิทยE ภาณุจารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารยE ดร.อมรรัตนE ภิญโยอนันตพงษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารยE ดร.ปoยะนาถ บุญมีพิพิธ สถาบันเทคโนโลยีแหOงสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารยE ดร.มานพ วิสุทธิแพทยE มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
24. รองศาสตราจารยE ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยE ดร. อรวรรณ ชมชัยยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารยE ดร. พรเพ็ญ ไตรพงศE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารยE ไพรัช พันธุEชาตรี ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารยE ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารยE ธโสธร ตู@ทองคํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
30. รองศาสตราจารยE จงกล แกOนเพ่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกOน 
อนุกรรมการ 

32. รองศาสตราจารยE ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
33. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประยงคE มีใจซ่ือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
34. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประภาพรรณ ไชยานนทE ผู@อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
อนุกรรมการ 

35. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ชุมพล รอดแจOม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
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36. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
37. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เสาวนารถ เล็กลอสินธุE มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
38. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จันทนา แสนสุข มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
39. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
40. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐิติมา โห@ลํายอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

41. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดี ศักด์ิดุลยธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
42. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนภัทร ปhจฉิมมE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
43. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนากร ปhกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
44. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฏฐนิช นักปz� มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 
45. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ขนิฐา สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
46. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
47. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อัมพร ปhญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
48. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วราภรณE วนาพิทักษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
49. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นภดล เชนะโยธิน มหาลัยราชภัฏราชนครินทรE อนุกรรมการ 
50. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลธรรม เก้ือบุตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
51. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประพันธEศักด์ิ พุOมอินทรE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
52. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สรีวันทE วาทะวัฒนะ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทลัยราชภัฏ 

บ@านสมเด็จเจ@าพระยา 
อนุกรรมการ 

53. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจี ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
54. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กิตติพงษE พลูชอบ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
55. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พราม อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
56. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขสดเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
57. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ดารารัตนE สุขแก@ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

58. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กฤษดา ผOองพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ@านสมเด็จเจ@าพระยา อนุกรรมการ 
59. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สัมพันธุE จันทรEดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

60. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. อานุภาพ รักษEสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
61. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
62. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุกรรมการ 
63. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นํ้าผึ้ง ไขว@พันธุE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิบูลยE ลือมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
65. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ภัทราพร ปุณะตุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วารี ศรีสุรพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
67. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิไลวรรณศิริเมฆา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยE  อนุกรรมการ 
68. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อาคีรา ราชเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

69. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นพดล ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
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70. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุวภัทร อําพันสุโข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 
71. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ณัฐธิกานตE ปo�นจุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุกรรมการ 
72. ผู@ชOวยศาสตราจารยE มนตรี พานิชยานุวัฒนE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
73. ดร.เจษณี บุตรดํา มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.ฐปนพัฒนE รัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อนุกรรมการ 
75. ดร.ศศิธร เดชพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.รวมพล จันทศาสตรE วิทยาลัยเซารEอีสทEบางกอก อนุกรรมการ 
77. ดร.วริศรา เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ธงชัย เหมทานนทE วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
79. ดร.วุธพงศE ลาภเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
80. ดร.รัตนา วงศEรัศมีเดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
81. ดร.อํานวย แก@วใส มหาวิทยาลัยหอการค@าไทย อนุกรรมการ 
82. ดร.ฉัตรรัตนE โหตระไวศยะ ราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
83. ดร.ศิวกร รัตติโชติ กระทรวงเกษตรและสหกรณE  อนุกรรมการ 
84. ดร.วิไล ปรึกษากร โรงเรียนวัดโรงเข@  อนุกรรมการ 
85. ดร.จุฬาลักษณE ทรัพยEสุทธิ กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
86. ดร.จันทนา สังวรโยธิน มหาวิทยาลัยศิลปกร อนุกรรมการ 
87. ดร.กาญจนา รอดแก@ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม โรงเรียนวัดพระศรีอารียE อนุกรรมการ 
89. ดร.จามจุรี จําเมือง โรงเรียนวัดมงคลวราราม อนุกรรมการ 
90. ดร.สุนันทา ปานณรงคE โรงเรียนวัดเหนือ อนุกรรมการ 
91. ดร.สุพรรนิการE พงศEผาสุก โรงเรียนวัดใหญOสวOางอารมณE อนุกรรมการ 
92. ดร.กุหลาบ หงสEทอง โรงเรียนบรรหารแจOมโสวิทยา 7  อนุกรรมการ 
93. ดร.เสาวนี เรวัตโต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตนE ทองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อนุกรรมการ 
95. ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
96. ดร.สิริลักษณE เท่ียงธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
อนุกรรมการ 

97. ดร.กัลยาณี ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมหวัง วOองไวไพศาล โรงเรียนวัดปุรณาวาส อนุกรรมการ 
99. ดร.ลาวรรณ ศรีสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
100. ดร.จิรมา โพธ์ิพัฒนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
101. ดร.ทวีพร ตู@พจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
102. ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตนE วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ 
103. ดร.กําธร จิตรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุกรรมการ 
104. ดร.ณัฐวรรณ พุOมดีย่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อนุกรรมการ 
105. ดร.โสรัจ พฤติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

106. ดร.รักเกียรติ จาริก มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
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107. ดร.มนษิรดา ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตจักรพงศEภูวนาท 

อนุกรรมการ 

108. ดร.อาทิตยE โพธ์ิศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
109. ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
อนุกรรมการ 

110. ดร.ธเนศ อุOนปรีชาวณิชยE มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการ 
111. ดร.เมธาวิน สาระยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุกรรมการ 
112. ดร.หัสพร ทองแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
113. พระมหาฉัตรชัย สุฉตชโต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา อนุกรรมการ 
114. ดร.ชัยชนะ โพธ์ิวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  อนุกรรมการ 
115. ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
116. ดร.ปริญ วีระพงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
117. Dr.SarahS.Miller Kent State University,USA  อนุกรรมการ 
118. Dr.Huang Ying WuyiUniversity อนุกรรมการ 
119. Dr.HanYanyan Qinghuangtao TV Station อนุกรรมการ 
120. Dr.HanXuejing Huang Shi City อนุกรรมการ 
121. Dr.XingFangjun Guangxi อนุกรรมการ 
122. Dr.Zhang Qian Shandong University of Arts  อนุกรรมการ 
123. Dr.Yao Lin Independent scholar อนุกรรมการ 
124. Dr. Tan Wei Wu Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
125. Dr. Lilian Khaw Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
126. Dr.Stephen Hamann ท่ีปรึกษาฝ^ายตOางประเทศด@านวิชาการ

ควบคุมยาสูบ  
อนุกรรมการ 

   
4.1.2. คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี  

  

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี  
 

2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE รองประธาน 
3. ศาสตราจารยE ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจนE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.ดร.ดิเรก ทองอรOาม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยE บุญชู เรืองพงศรีสุข อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ประกอบ มณีเนตร อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
7. พลโท.ดร.พิทักษE เกียรติพันธE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ อนุกรรมการ 
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เทคโนโลยี 
8. ดร.สุนทร แสงเพ็ชร อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

9. ดร.ธัชพรรณ หนูเนียม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

10. ดร.สุเทพ ทองแพ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

11. ดร.เพชรรัตนE จันทรทิณ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษEกุล อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

13. ดร.ภูมิยศ พยัคฆวรรณ อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
   

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก   
   

1. ศาสตราจารยE ดร.จงจิตรE หิรัญลาภ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
ศึกษา และเสนอแนะด@านเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
คณะกรรมาธิการ การพลังงานวุฒิสภา 

อนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยE ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.ปรีดา จันทวงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.กิริยา สังขEทองวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุชาติ คุ@มมะณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. ศรินทิพ สุกใส จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.โอฬาริก สุรินตvะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐกฤต ปานขลิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปhญญา อรุณจรัสธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐนียา รังสีสุริยะชัย 
12. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมกการ 

13. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.อุดม วOองไวทองดี มหาวิทยาลัยเวสเทิรEน อนุกรรมการ 
14. ดร.โสภา แซOเฮ@ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

15. ดร.ไชยยันตE ทองสองยอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรE 

อนุกรรมการ 

16. ดร.สุภชา ศิริวงศEย่ิงเจริญ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนดEคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

อนุกรรมการ 

17. ดร.สิทธิศักด์ิ แจOมนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า อนุกรรมการ 
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พระนครเหนือ 
18. ดร.นุชนาฏ บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
19. ดร.ปoยะนันทE พนากานตE มหาวิทยาลัยอุบลสารสนเทศ อนุกรรมการ 
20. ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
21. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
22. ดร.จิรพิพัฒนE ธัญพงษEภัทร เลขานุการวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล อนุกรรมการ 
23. ดร.นุชนาพร พิจารณE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุกรรมการ 
24. ดร.วิวัฒนE จึงธนศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

25. ดร.ณัฐ ธัชยะพงษE 
 

26. Dr.Thongchat Kerdhol 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 
Kyushu Institute of Technology Japan 

อนุกรรมการ 
 
อนุกรรมการ 

  
4.1.3 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[สุขภาพ 

 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุข ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE รองประธาน 
3. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE เชาวยุทธ พรพิมลเทพ อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
5. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.ดร.ยสนันทE จันทรเวคิน อาจารยEประจําคณะทันตแพยศาสตรE อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดีทรรศนE รอบคอบ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จําลอง ชูโต อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEอุดมศักด์ิ คงเมือง อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
9. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
10. ดร.ประกิต หงสEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา 
อนุกรรมการ 

11. ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล อาจารยEประจําวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ครรชิต สกุลแก@ว อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
13. ร@อยตํารวจโทหญิง ดร.เจือจันทนE วัฒกีเจริญ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.อาภากรณE เปร้ียวน่ิม อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
15. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร.สุดรัก จิตตEหทัยรัตนE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
17. ดร.ธิติยา มีชัย อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
18. ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณE อาจารยEประจําคณะแพทยEศาสตรE  อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.พิมพEพรรณ ศิลปสุวรรณ รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงโรจนE พุOมร้ิว อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.เฉลิมพล ตันสกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญารัตนE ลาภวงศEวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE วันเพ็ญ แก@วปาน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE อัจฉราพร สี่หิรัญวงศE มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย วิทยาลัยเซนตEหลุยตE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.ทพ.อาทิพันธุE พิมพEขาวขํา จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจิรา ดวงสงคE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิศิษฎE ทองคํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุทธีพร มูลศาสตรE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
12. ดร.สุพัตรา รักษาสนธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณณี อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุสรณE มนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.สมพร สOงตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 
15. ดร.ดลภา พศกชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร. นาฏนภา ปhดชาสุวรรณE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
17. ดร. ดริศ สามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
18. ดร. ปoยชาติ ธาตรีนรานนทE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
19. ดร.วราวรรณ วงษEบุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรEสาธารณสุข อนุกรรมการ 
20. ดร.เอกราช สมบัติสวัสด์ิ วิทยาลัยวิทยาศาสตรEสาธารณสุข

จุฬาลงกรณE 
อนุกรรมการ 

21. Dr.Yang Lili Kunming Medical University อนุกรรมการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. พิจารณาผลงานจากผู@นําเสนอบทความเพ่ือนําเสนอแบบบรรยาย หรือ โปสเตอรE 
 2. ทํารายงานสรุปผลเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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5. คณะกรรมการฝZายการเงิน 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  
3. ดร.สุทธาพัฒนE อมรเรืองตระกูล ผู@อํานวยการบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวปวีณEริสา ศิรกุลประเสริฐ ผู@อํานวยการสาํนักงบประมาณและการเงนิ กรรมการ 
5. อาจารยEปราณี ทองศรีสุข ผู@อํานวยการฝ^ายตรวจสอบ กรรมการ 

และเลขานุการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย ผู@ชOวยเลขานุการ 

 
 หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทํารายรับ-รายจOายและสรุปในการจัดงาน ประชุมวิชาการ 
 2. รับลงทะเบียนและออกใบเสร็จ 
 3. ตรวจสอบคOาใช@จOาย 
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