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ค ำน ำ 

 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะรวบรวม
ผลงานการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ในวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
1 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 801,802,803,804,805,806 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีหัวข้อ
การศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 
 เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนมหำบัณฑิต 

                                    ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 22 
                                    วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 
 
 

 

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนหน้าห้องน าเสนอผลงาน  
09.00 – 17.00 น.  นักศึกษาเสนอผลงานคนละ 15 นาที อาจารย์แนะน า 5 นาที 
    แยกตามห้องอาจารย์ที่ปรึกษา 801,802,803,804,805,806  
       อาคารสยามบรมราชกุมารี                                
17.00 – 18.00 น.         สรปุผลการน าเสนอผลงาน ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

09.00-17.00 น 
 

ห้อง 1 
(ห้อง 801 อ.สยำมฯ)  

น ำเสนอ 19 คน 

ห้อง 2 
(ห้อง 802 อ.สยำม)  

น ำเสนอ 19 คน 

ห้อง 3 
(ห้อง 803 อ.สยำมฯ)  

น ำเสนอ 19 คน 

รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี  
(ประธำนกลุ่ม) 

ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต (13) 
(ประธำนกลุ่ม) 

ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตำมัย (4) 
(ประธำนกลุ่ม) 

ศ.ดร.อัญชนา (5) 
รศ.ดร.ปกรณ์ (14) 

รศ.ดร.ไพโรจน์   
ศ.ดร.ทิพวรรณ (6) 
 

รศ.ดร.มนตรี  (6) 
ผศ.ดร.ณัฐฐา  (9) 

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน 
ผศ.ดร.ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา 

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน 
ผศ.ดร.ภาคภูมิ  ฤกษะเมธ 

 

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน 
อ.ดร.ภาวตั  อุปถัมภ์เช้ือ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

09.00-17.00 น 

ห้อง 4 
(ห้อง 804 อ.สยำมฯ) 

น ำเสนอ 16 คน 

ห้อง 5 
(ห้อง 805 อ.สยำมฯ) 

น ำเสนอ 18 คน 

ห้อง 6 
(ห้อง 806 อ.สยำม) 

น ำเสนอ 18 คน 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร (5) 
(ประธำนกลุ่ม) 

อ.ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศำล  
(ประธำนกลุ่ม) 

รศ.ดร.รำเชนทร์ ชนิทยำรังสรรค์ (7) 
(ประธำนกลุ่ม) 

รศ.ดร.บุญอนันต์  (9) 
ผศ.ดร.พลอย (2) 
 

ผศ.ดร.ณัฐกริช (8) 
รศ.ดร.ประพนธ์  (7) 
รศ.ดร.เกษมศานต์ (3) 
 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน์ (9) 
ผศ.ดร.ดนุวัศ (2) 
 

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน 
อ.ดร.พรพรรณ  เหมะพันธุ ์

 

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน 
ผศ.ดร.อ าพล  นววงศ์เสถียร 

 

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน 
อ.ดร.ศาศวตั  เพ่งแพ 

 

 
ห้อง 1 อาจารย์เข้าร่วม   :  รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี / ผศ.ดร.ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา 
ห้อง 2 อาจารย์เข้าร่วม   :  ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต / รศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล 
                                 ผศ.ดร.ภาคภูมิ  ฤกษะเมธ 
ห้อง 3 อาจารย์เข้าร่วม   :  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย / รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 
                                 อ.ดร.ภาวัต  อุปถัมภ์เชื้อ  
ห้อง 4 อาจารย์เข้าร่วม   :  รศ.ดร.ววิัฒน์ชยั  อัตถากร / รศ.ดร.บุญอนันต ์ พินัยทรัพย์ (09.00-12.00 น.) 
                                  อ.ดร.พรพรรณ  เหมะพันธุ์  
ห้อง 5   อาจารย์เข้าร่วม  :  อ.ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล / ผศ.ดร.อ าพล  นววงศ์เสถียร 
ห้อง 6   อาจารย์เข้าร่วม  :  รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ / ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ 
                                   อ.ดร.ศาศวัต  เพ่งแพ                   
 
หมำยเหตุ :  เวลำ 17.00 – 18.00 น. สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้  
      โดยคณำจำรย์ ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี  

: พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้อง 301 และ 304 ชั้น 3 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี       
     (ส ำหรับนักศึกษำ)                   

               ห้องรับรอง ชั้น 3 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี (ส ำหรับคณำจำรย์)



 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22 

วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 
กลุ่ม 1 ห้อง 801 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
ประธำนกลุ่ม     :   รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี 
อำจำรย์ร่วมฟัง  :   ผศ.ดร.ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชำ  
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะน ำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

09.00 – 09.20 น. น.ส.สุชาดา 
ปรีดาวณิชกุล 

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการจัดการส่งต่อ
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment 
Elevation myocardial infarction ตั้ ง แ ต่ ม า ถึ ง ห้ อ ง
ฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรอง
จากองค์กร Joint Commission International (JCI) 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

09.20 – 09.40 น. นายจักรพนธ์ 
วรรณกลุ 

ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ใ น พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

09.40 – 10.00 น. 
 

นางสาวอัญชิสา 
สถาพรผล 

การศึกษาปัจจัยความเช่ือมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้รับบริการจากส านักงานอัยการสูงสุด 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

10.00 – 10.20 น. นางสาวณัฐพัชร  
ยังด ี

การวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตวั
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

10.20 – 10.40 น. นายปติ  
เกียรติการณุ 

ศึกษากระบวนการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาด
การรายงานตัวของส านักงานคุมประพฤติจังหวัชลบุรี 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

 พักเบรกช่วงเช้ำ  
11.00 – 11.20 น. นายศรีไพร  

ทองผล 
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า กรณีศึกษากระบวนการส่ง
มอบงานบริการให้แก่ลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ บทเรียนจากประสบการณ์ในการ
ให้บริการที่ดี 

รศ.ดร.ปกรณ ์
ปรียากร 

11.20 – 11.40 น. นางสาวอัจฉริยา 
ธุระงาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
แอร์เอเชีย 

รศ.ดร.ปกรณ ์
ปรียากร 

11.40 – 12.00 น. นางสาวอาริสา 
อู่ทอง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลาง
และขนาดย่อมภายในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ปกรณ ์
ปรียากร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 



 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. 
 

นายวรัญญ ู
ชูจันทร์ 

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
เครือข่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของผู้ ใ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

13.20 – 13.40 น. นายทองค า   
สูนกลาง 

พฤติกรรมการออม แลปัจจัยที่มีผลต่อการออม กรณีศึกษา 
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวช
ธาน ี

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

13.40 – 14.00 น. นายรัฐประชา 
ซาเหลา 

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป 
โปรดักส์ จ ากัด 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

14.00 – 14.20 น. นางสาวกานต์สริ ี
โสภา 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจการและแนว
ทางการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารโรงแรม
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

14.20 – 14.40 น. นางสาวปัฐมาภรณ ์
อ่อนน่วม 

แนวทางการพัฒนาการขายทอดตลาดกรมศุลกากร  
กรณีศึกษา ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

14.40 – 15.00 น. นายบริพัฒน์ 
วัฒนเสน 

แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครต ารวจบ้านในการป้องกัน
อาชญากรรมของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

15.00 – 15.20 (20 นำที) พักเบรกช่วงบ่ำย  
15.20 – 15.40 น. รตท.ธรณ์ธันย ์

ลอยประเสริฐ 
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
บริการประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความ เพื่อพัฒนา
และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจนคร
บาลโชคชัย 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

15.40 – 16.00 น. นางสาวจันทร์สดุา 
จ าแนกมิตร ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

16.00 – 16.20 น. นายภาคภมู ิ
ภวันดร 

Customer satisfaction and behavioural intention 
of Yamaha music school Central ladphrao 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

16.20 – 16.40 น. นายเอกนันท ์
ลีลายุทธ 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการใหม่ของศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

16.40 – 17.00 น. นางสาววิมลพันธุ ์
ถาวรประเสริฐ 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเ ช่ือมโยง -กัมพูชา 
กรณีศึกษา เส้นทาง R10 “Road of Paradise” (ตราด
<เกาะกง>สีหนุวิลล์>กัมปอต>พนมเปญ) 

รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร 

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 

 



 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22 

วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 
กลุ่ม 2 ห้อง 802 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
ประธำนกลุ่ม      :  ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 
อำจำรย์ร่วมฟัง   :  ผศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรำกุล / ผศ.ดร.ภำคภูมิ  ฤกษะเมธ  
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะน ำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที 

 

 

 

 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

09.00 – 09.20 น. นางสาวคคนางค ์
สิงหวัฒนศิร ิ

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการผู้โดยสารใน 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

09.20 – 09.40 น. นายเดชบด ี
กิตติมหาโชค 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือ 
แหลมฉบัง 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

09.40 – 10.00 น. 
 

นายอภิรักษ ์
ชินบุตร ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรลลิงก์ 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

10.00 – 10.20 น. นายพรอนันต ์
วงษ์ถนอม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสาคร 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

10.20 – 10.40 น. นายอมร 
เพิ่มสกลุ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการร้าน Blueberry 
Bakery and Coffee 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

10.40 – 11.00 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงเช้ำ  
11.00 – 11.20 น. นางสาวพรธวัล 

พูลเล็ก 
ปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

11.20 – 11.40 น. นางสาวกนกพร 
ศุกระกาญจนะ 

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการ
น าเข้า-ส่งออก เคมีภัณฑ์ : บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

11.40 – 12.00 น. นายคุณากร 
เปี่ยมฟ้า 

บทบาทการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  



 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. 
 

นายนิธิภัทร 
บุญหนา 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพนักงานสาย
งานปฏิบัติการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

13.20 – 13.40 น. นายถิรวิทย ์
สุทธิพิทักษ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการภายใต้
กฎระเบียบของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ช้ัน 
5 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

13.40 – 14.00 น. นายธีรุตม ์
ฉิมพล ี

ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีท่ีมีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวสิัย ศูนยฝ์ึกพาณิชย์นาวี 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

14.00 – 14.20 น. นางสาวศิริกาล 
รุ่งเจรญิชัย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมทุรสาคร 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

14.20 – 14.40 น. นายวรกิจ 
เพ็ชรประดบั 

ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการ Mobile Banking 
(MyMo) ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

14.40 – 15.00 น. นางสาวรัมภาภัค 
รุตรตันมงคล 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
เซเว่นอีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย (จ ากัด) มหาชน 
ในเขตบางกะป ิ

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

15.00 – 15.20 (20 นำที) พักเบรกช่วงบ่ำย  
15.20 – 15.40 น. นางเบญจพร 

สิทธินัน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

15.40 – 16.00 น. นายสารัช 
วงศ์ศรีสุภางค ์

อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานกรมศลุกากร 
: กรณีศึกษาส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

16.00 – 16.20 น. นายวีระพงษ ์
อล าศาตร ์

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท คาโอ 
คอมเมอรเ์ชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

16.20 – 16.40 น. นางสาวกุลชญา 
อยู่เย็น 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก าไร / 
ขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาศึกษาการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

16.40 – 17.00 น. นางสาวยุพาพรรณ 
แสงเดช 

พฤติกรรมการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ศ.ดร.อุดม 
ทุมโฆสติ 

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 

 

 



 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22 

วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 
กลุ่ม 3 ห้อง 803 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
ประธำนกลุ่ม     :  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตำมัย 
อำจำรย์ร่วมฟัง  :  รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ / อ.ดร.ภำวัต  อุปถัมภ์เชื้อ  
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะน ำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
09.00 – 09.20 น. นางสาวอัญณิชศร 

ศรีฟ้า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

09.20 – 09.40 น. นางสาววิมาลา 
เศวตเมธา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

09.40 – 10.00 น. 
 

นางสาวภัทรวรรณ 
ลิมปสันติศลิป ์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

10.00 – 10.20 น. นางสาวพชรภรณ ์
อาจิณกิจ 

ทัศนคติของข้ าราชการต่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทาง
กรมการปกครอง fanpage 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

10.20 – 10.40 น. นางสาวกรรณิการ ์
อยู่สุข 

ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ศึกษาเฉพาะกรณี
ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาจตุจักร 7 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

10.40 – 11.00 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงเช้ำ  
11.00 – 11.20 น. นางสาวนุชนาฎ 

อุทัยทัศน ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรี
อยุธยาส านักงานใหญ่ในการกู้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

11.20 – 11.40 น. นายธรรมนุพงษ ์
พันธุ์บ ารุง 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

11.40 – 12.00 น. นายสิริวิทย ์
ปรีชาศุทธิ์ 

การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีในโมเดลสมรรถนะหลัก ของ
พนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

 



 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. 
 

นายณปพณ 
แก้วบุญมา 

การส่งเสริมบทบาทของประชาชนเพื่อลดผลกระทบของ
การด าเนินการโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

13.20 – 13.40 น. นางสาวกัลป์ปภสั 
พสุวิไชยมงกุฎ 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
เว็บไซต์ Estopolis.com 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

13.40 – 14.00 น. นายเทพธีรุตม ์
โพธิ์นฤมิต 

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของปริมาณการน าเข้าสินค้า
ออนไลน์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสินค้า ส่วนบริการศุลกากร 3 ส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

14.00 – 14.20 น. นายติณณ ์
อรัญฤทธ์ิ 

การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

14.20 – 14.40 น. นางสาวกุลวด ี
ศิริภัทร ์

การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

14.40 – 15.00 น. นายสาคริต 
นันทจิต 

การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

15.00 – 15.20 (20 นำที) พักเบรกช่วงบ่ำย  
15.20 – 15.40 น. นายชุมพร 

เพชรชุมชน 
การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี อ.ดร.ถนัด 

แก้วเจริญไพศาล 
15.40 – 16.00 น. นายนิรันดร ์

แสงสุขเอี่ยม 
การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
จังหวัดสมุทรสาคร 

อ.ดร.ถนัด 
แก้วเจริญไพศาล 

16.00 – 16.20 น. นางสาวสุกัญญา 
จันทร์แก้ว 

การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ.ดร.ถนัด 
แก้วเจริญไพศาล 

16.20 – 16.40 น. นายวีรภัทร 
สุวรรณธาดา 

การประเมินโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น  
(ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

16.40 – 17.00 น. นางสาวสิรญา 
หยิมการณุ 

ปัญหาการผ่านแดนและการถ่ายล าตามพระราชบัญญัติ 
ศุลกากร พ.ศ.2560 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 

 

 

 



 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22 

วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 
กลุ่ม 4 ห้อง 804 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
ประธำนกลุ่ม     :  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย  อัตถำกร 
อำจำรย์ร่วมฟัง  :  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์  (09.00 – 12.00 น.) / อ.ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์  
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะน ำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที 
เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

09.00 – 09.20 น. นางวราศินี 
บุตรหึง 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

09.20 – 09.40 น. 
 

นางสาวลจริา 
เบญญาณัฐกลุ 

ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

09.40 – 10.00 น. นางสาวชลิตรา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
องค์การ กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

10.00 – 10.20 น. นางสาวเขมิกา 
ทรงผาสุก 

การจัดการความรู้ในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

10.20 – 10.40 น. นางสาวอรทัย 
เต้นภูษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

10.40 – 11.00 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงเช้ำ  
11.00 – 11.20 น. นางสาวปัณฐิตา 

พิมมาดากลุ 
ผลกระทบคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรบริษัทซิกซอนสปอร์ตแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

11.20 – 11.40 น. นางสาวพรทิพย ์
อมรรัตน์กลูกิจ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบ้ติงาน กรณีศึกษา บุคลากรระดับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

11.40 – 12.00 น. นางสาวอรนิภา 
นพรัตน์ไพสิฐ 

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต    พัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 
 
 



 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. นางสาวสรวงสุดา 
ศรีธัญรตัน ์

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
เครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอน ในปั๊มน้ ามัน ปตท.ในเขต  อ าเภอ
เมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

13.20 – 13.40 น. นางสาวจันทร์
ประภา วญิญูกูล 

ปัจจัยในการท าให้ผู้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่าง
ถู กต้ อ งตามกฎหมายของผู้ ประกอบการ โร งงาน
อุตสาหกรรมพึงพอใจ กรณีศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี 

ผศ.ดร.พลอย 
สืบวิเศษ 

13.40 – 14.00 น. นางสาวธิปวรรณ 
ข าพ่วง 

การศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ใน
ทัศนคติของผู้มีงานท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.พลอย 
สืบวิเศษ 

14.00 – 14.20 น. นางสาวมัลลิษา 
บุ่งนาม 

การศึกษาการจัดการภัยพิบัติ วนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ า
นางนอนในมิติต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจบุ้นระทึกช่วย 
“13 หมูป่าอะคาเดมี่ ” ในมิติด้านความคิดเห็นของ
ประชาชน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

14.20 – 14.40 น. นางสาวปาลดิา 
พุทธประเสริฐ 

ศึ กษาความคิ ด เห็ นของปฏิ บั ติ ง านหน่ วยซี ลและ
ผู้เช่ียวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อ านวยการร่วมค้นหา
ผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) ต่อ
ภาวะผู้น าในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ใน
ฐานะผู้บัญชาการ ศอร.ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้ า
หลวงขุนน้ านางนอนฯ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

14.40 – 15.00 น. นางสาวสุกัญญา 
อักษรถึง 

ศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายใน
วนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน มิติการจัดการ
การสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศจากความ
คิดเห็นของประชาชนไทย 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

15.00 – 15.20 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงบ่ำย  
15.20 – 15.40 น. นายพรชัย 

สุทธิวาร ี
กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ าหลวง วนอุทยาน
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

15.40 – 16.00 น. นางสาวภัทรนันต ์
ภูธนะวิโรจน ์

กรณีศึกษาความคิดเห็นของผู้มี ช่ือเสียงระดับโลกและ
ประชาชนในชุมชนต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ ภัย
พิบัติกับบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศ   
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ าหลวง  วนอุทยาน
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 



 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22 

วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 
กลุ่ม 5 ห้อง 805 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
ประธำนกลุ่ม     :  อ.ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศำล 
อำจำรย์ร่วมฟัง  :  อ.ดร.อ ำพล  นววงศ์เสถียร  
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะน ำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

09.00 – 09.20 น. นางสาวธัญพร 
วศินศรัณย์กุล 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์
ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

09.20 – 09.40 น. นายพงศ์ปิต ิ
หนูสนั่น 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ ส าหรับ
ประชากรในกลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

09.40 – 10.00 น. 
 

นางสาวภัสร์ชนก
พร พัฒน์ด ารงจิตร 

แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม 
กรณีศึกษา โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

10.00 – 10.20 น. นางสาวอิสรา 
ปิ่นแก้ว 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP
ในตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา น้ าผึ้งทวีโชค 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

10.20 – 10.40 น. นางสาวนรินทร์
รัตน์ ธวัขสุภา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

10.40 – 11.00 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงเช้ำ  

11.00 – 11.20 น. นายจักรพันธ์ 
ศิลาจาร ุ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์เนม
ระดับ Hi-End ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

11.20 – 11.40 น. นางสาวมณธิชา 
ยิ่งชอบ 

แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

11.40 – 12.00 น. นางศิลักณ ์
อินทภาษี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยของ
ผู้โดยสารคนไทยในเท่ียวบินระหว่างประเทศ 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 
 
 
 
 
 



 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. นายภูมิพัฒน ์
ขันเงิน 

ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์อาคารออแกนิคและอาหาร
ฉลากเขียวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

13.20 – 13.40 น. นายพุทธพงษ์ 
ตันสกุล 

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับ
ธุรกิจงานระบบท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ 
เทคนิค จ ากัด 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

13.40 – 14.00 น. นายพงค์ศักดิ ์
นาคเป้า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

14.00 – 14.20 น. นายเมธา 
ภานุน าภา 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกชมวีดีโอด้าน
อสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

14.20 – 14.40 น. นางธัญญรัศม ์
แก้วศรีนวม 

ศึกษาปัญหาการจัดท าและบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

14.40 – 15.00 น. นางสาวภิญญา 
พัชร์นิมา 

ศึกษาผลกระทบและแนวทางในการรับมือจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการเงิน 
Digital Disruption ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเช่ือ 
บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จ ากัด (AYCAP) 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

15.00 – 15.20 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงบ่ำย  
15.20 – 15.40 น. นางสาวศรณัยา 

สุนทรีรตัน ์
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทาง
สติปัญญาและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC 

รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

15.40 – 16.00 น. นายพัชรายุทธ์ 
จันทน์หอม 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ความเร็วขับขี่ บน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTERWAY) เพื่อยกระดบั
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

รศ.ดร.เกษม
ศานต์  โชติชาคร
พันธุ ์

16.00 – 16.20 น. นางสาวเรืองตะวัน 
ยะสูงเนิน 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.เกษม
ศานต์  โชติชาคร
พันธุ ์

16.20 – 16.40 นางสาวมุทิตา 
สิทธิเมธีกุล 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบ
พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ค ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง วั ย ท า ง า น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.เกษม
ศานต์  โชติชาคร
พันธุ ์

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 
ส ำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22 

วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 
กลุ่ม 6 ห้อง 806 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 

 
ประธำนกลุ่ม     :  รศ.ดร.รำเชนทร์  ชินทยำรังสรรค์ 
อำจำรย์ร่วมฟัง  :  ผศ.ดร.ติญทรรศน์  ประทีปพรณรงค์ / อ.ดร.ศำศวัต  เพ่งแพ  
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะน ำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที 
 
เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

09.00 – 09.20 น. นางสาวอ าภา 
ตันประเสริฐ 

การศึ กษาทั ศนคติ ของพนั ก งานที่ ใ ช้ ร ะบบลี น ใน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

09.20 – 09.40 น. นายพรพัฒน์ 
แก้วไพจิตร 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ผ่ านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

09.40 – 10.00 น. 
 

นายพงศ์ปณต 
ดียิ่ง 

พฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขต
เทศบาลอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

10.00 – 10.20 น. นายชินวัฒน์ 
อุดมหัตถการ 

วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภท
เบียร์ ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เพื่อคิดกลยุทธ์
ส่งเสริมทางการตลาด 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

10.20 – 10.40 น. นายวรรธณา 
กุลจิรพัฒน ์

แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้า  และ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

10.40 – 11.00 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงเช้ำ  
11.00 – 11.20 น. นายจักรวาล 

ณุวงศ์ศร ี
ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มีความผูกพันกับสายงาน 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

11.20 – 11.40 น. นายฐนกร 
เจริญสุข 

การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐ กรณีศึกษา โครงการ  Megaports Innitiative 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

11.40 – 12.00 น. นายนพดล 
แก้วพวง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 
 
 



 
 

เวลำ ชื่อผู้น ำเสนอ หัวข้อ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

13.00 – 13.20 น. นายสิริพงษ ์
โสขุมา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของบริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

13.20 – 13.40 น. นางสาวโศรยา 
ตึกแสวง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทบริการเสริมที่ผู้โดยสาร
สายการบินชาวไทยเลือกซื้อ 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

13.40 – 14.00 น. นางสาวกุลิสรา 
นาน้อย 

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

14.00 – 14.20 น. นางสาวเต็มดวง 
ผดุงสุนทรารักษ์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์ความงาม ของผู้บริโภค ในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

14.20 – 14.40 น. นายทิวัตถ์ 
แจ่มสว่าง 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน
ต า บ ล ป า ก น้ า ป ร า ณ  อ า เ ภ อ ป ร า ณ บุ รี  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

14.40 – 15.00 น. นายวรพจน ์
กุศเลศจริยา 

การบริหารการจัดการ ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง ให้อยู่ใน
ใจลูกค้า เขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

15.00 – 15.20 น. (20 นำที) พักเบรกช่วงบ่ำย  
15.20 – 15.40 น. นายรุ่งรดิศ 

สิริวุฒิจรุงจติต ์
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคช่ันของคน
ในกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

15.40 – 16.00 น. นายสุรยิะ 
จันทสิทธ์ิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 
กรณีศึกษา เรือนจ าพิเศษมีนบุรี 

ผศ.ดร.ตญิทรรศน ์
ประทีปพรณรงค ์

16.00 – 16.20 น. นายอดิศัย 
แจ่มดวง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขาย
อิสระสินเช่ือบ้าน : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

16.20 – 16.40 น. 
 

นายธาดา 
ชัยประเสริฐสกุล 

ปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐกับ
ประชาชน กรณีศึกษา พิธีการศุลกากรสัมภาระผู้โดยสาร 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

17.00 – 18.00 น. 
 

สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์  
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี 
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กำรศึกษำสำเหตุกำรหลีกเลี่ยงภำษีกำรรับมรดก 
ศึกษำเฉพำะกรณีส ำนกังำนสรรพำกรพื้นที่สำขำจตุจักร 7 

         กรรณิการ์ อยู่สุข* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และหา

แนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก โดยกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาจตุจักร 7 และประชาชนผู้มาใช้บริการช าระภาษี จ านวน 80 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาสาเหตุการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และหาแนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก 

ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ .ศ . 2558 ยังมีความสลับซับซ้อนยากที่ประชาชนจะเข้าใจหรือตีความได้ถูกต้อง 2) 
กระบวนการจัดเก็บภาษี การรับมรดกมีความยุ่งยาก 3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่สมัครใจที่จะเสียภาษี 4) 
บทกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษียังไม่มีบทลงโทษรุนแรงเพียงพอ แนวทางการป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน เพ่ือให้ขั้นตอนการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 2) จัดสรรบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษีให้เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เสียภาษี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 3) ให้ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีแก่ผู้เสีย
ภาษี 4) สร้างทัศนคติที่ดี ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนสมัครใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน 5) 
ควรต้องมีการลงโทษแก่ผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีอย่างจริงจัง  

 
ค ำส ำคัญ: การหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีการรับมรดก แนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
 

1. บทน ำ 
ระบบภาษีอากรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล  เพ่ือที่

รัฐบาลจะได้น าเงินอันเป็นรายรับไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศให้สงบสุข โดยที่ไม่กระทบกระเทือน
ต่อคนจน อีกทั้งยังเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะปัญหาทาง
เศรษฐกจิในเรื่องการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรมเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยให้น้อยลง 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
99/233 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Email: kannika.5305383@gmail.com 
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กรมสรรพากรถือเป็นหน่วยงานหลักในระดับกรมที่สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อ
การจัดหารายได้เข้าสู่ภาครัฐด้วยการจัดเก็บภาษีอากร ในการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีนั้นว่ามีช่องทางที่ท าให้มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมากน้อยเพียงใด 
ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพดีหรือไม่ รวมทั้งความ
ร่วมมือของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีว่าจะพึงเสียภาษีโดยสุจริตหรือไม่ ถึงแม้ว่าพฤติกรรมในการ
หลีกเลี่ยงภาษีจะมีความแตกต่างกันไป แต่การหลีกเลี่ยงภาษีก็เกิดขึ้นในทุกประเทศ หากมีการหลีกเลี่ยง
ภาษีเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของประเทศ  

 
ภำพที่ 1  ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรปีงบประมาณ 2560 
ที่มำ: กรมสรรพากร, http://www.rd.go.th 

 

 
ภำพที่ 2  ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรปีงบประมาณ 2561 
ที่มำ: กรมสรรพากร, http://www.rd.go.th 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2560 กับ
ปีงบประมาณ 2561 จะเห็นได้ว่า ภาษีที่จัดเก็บได้นั้นยังต่ ากว่ายอดที่กรมสรรพากรประมาณการไว้ 
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากระบบการจัดเก็บภาษีและระบบการตรวจสอบภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
จึงส่งผลให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี 

ภาษีมรดกจัดเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากความตายของเจ้ามรดก ประเทศ
ไทยเคยมีการจัดเก็บภาษีมรดกมาแล้ว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ.2475 โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
อากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ.2476 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกคัดค้านอย่างมากจากกลุ่มคนที่มีฐานะ
ร่ ารวย ต่อมาในปี พ.ศ .2487 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัติอากรมฤดก พ.ศ.2476 นับจากนั้นมาไม่เคยมีการตรากฎหมายภาษีมรดกใช้บังคับใน
ประเทศไทยอีกเลย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2558 (ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557: 11) 

ด้วยเหตุผลว่าการโอนทรัพย์สินมรดกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมี
จ านวนมากน้อยเท่าใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจาก
การรับมรดกที่มีมูลค่าจ านวนมากเพ่ือน าปพัฒนาประเทศ และยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชนที่
ยากไร้ให้ดีขึ้น โดยไม่ให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การด ารงชีพ โดยพระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 มีผลบังคับใช้ 
180 วันนับแต่วันประกาศ  

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ซึ่ งมีจ านวน 38 มาตรา ทั้ งนี้  เ พ่ือให้
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 สามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกอพ.ศ.2558 และหาแนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก
ที่อาจเกิดข้ึนต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพ่ือศึกษาสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และหาแนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี

การรับมรดก 
 

3.  วิธีกำรศึกษำ 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาจตุจักร 7 และประชาชนผู้เสีย
ภาษีที่มาใช้บริการยื่นแบบช าระภาษี ประกอบกับการศึกษาตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากประมวลรัษฎากร ต ารา ค าอธิบาย บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูล
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การวิจัยที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ทางอินเตอร์เน็ต แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
เพ่ือสรุปสาเหตุที่ท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและหาแนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
การรับมรดกต่อไป โดยน าเสนอในรูปแบบพรรณนา 

ด้านขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย ขอบเขตพ้ืนที่ คือ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร 
7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิดชอบผู้เสียภาษีที่มีภูมิล าเนาหรือสถาน
ประกอบการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จตุจักร ขอบเขตประชากร คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขาจตุจักร 7 และประชาชนผู้มาใช้บริการช าระภาษี ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขาจตุจักร 7 รวมทั้งหมด 936 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive random) 
และใช้แบบสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน ขอบเขตระยะเวลา คือ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

4.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลกำรศึกษำส่วนที่ 1 เป็นกำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อกฎหมำยภำษีกำร
รับมรดก 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาจตุจักร 7 และ
ประชาชนผู้มาใช้บริการช าระภาษี พบว่า การบังคับใช้กฎหมายภาษีการรับมรดก ถือเป็นแนวคิดที่ดี
ในการที่จะช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในสังคม และท าให้เกิด
ประโยชน์แก่คนยากจนผู้ด้อยโอกาส เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลน ารายได้มาพัฒนาประเทศ ผู้ที่มีรายได้
มากมีทรัพย์สินมากก็เสียภาษีมาก ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยมีทรัพย์สินน้อยก็เสียภาษีน้อย ผู้มีรายได้ไม่ถึง
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดก็ไม่ต้องเสียภาษี เป็นการเพ่ิมช่องทางให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้น 
โดยการเพ่ิมประเภทภาษีที่จัดเก็บจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและมีความ
เสมอภาคมากขึ้น การเก็บภาษีการรับมรดกจึงมีความเหมาะสม เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
บ้านเมืองและสังคมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียกเก็บภาษีการรับมรดกเป็นวิธีการติดตามจัดเก็บ
ภาษี  ที่รั่วไหล กล่าวคือ บุคคลที่ร่ ารวยอาจเคยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถตรวจพบได้ท าให้บุคคลผู้นั้นมีทรัพย์สินมากกว่าที่ควรจะเป็น วิธีการเรียกเก็บภาษีการรับ
มรดกนี้จึงเป็นการติดตามเก็บภาษีที่รั่วไหลได้อีกทางหนึ่ง การจัดเก็บภาษีการรับมรดกส่งผลดี
หลากหลายประการ ทั้งในแง่การส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และในแง่ของการลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีการรับมรดกที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสม จะ
ส่งผลให้เกิดการสะสมทุนและทรัพย์สินในระดับที่เหมาะสม กระตุ้นการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค ไม่เกิด
การสะสมทรัพย์สินเพ่ือเก็งก าไรมากจนเกินไป จูงใจให้มีการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศล 
นอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับรัฐบาล โดยไม่กระทบผู้ที่มีฐานะยากจนอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาส าคัญอยู่ที่การน าเอา
พระราชบัญญัติภาษีประเภทนี้ไปบังคับใช้จริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากการให้นิยามของค าว่า มรดกนั้น
ก่อให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีดังกล่าวได้ นอกจากนี้การเรียก
เก็บภาษีการรับมรดกส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้รับมรดก ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจจะ
ใช้วิธีในการหลีกเลี่ยงภาษี การรับมรดก คือ การย้ายเงินลงทุนออกไปต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาษีการรับมรดกมีข้อยุ่งยากในการบริหารจัดเก็บมาก 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีขึ้นได้ ข้อยุ่งยากที่ส าคัญได้แก่  การประเมินมูลค่า
ทรัพย์มรดกที่จะต้องถูกเรียกเก็บภาษี การตีราคาทรัพย์สินเพ่ือการประเมินภาษีท าได้ยากเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก และอาจเป็นช่องทางท าให้เกิดการทุจริตของเจ้าพนักงานได้ ประกอบกับผู้ที่ร่ ารวยหรือ
ผู้ที่มีความรู้อาจอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ และเมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ายังมีปัญหาและช่องโหว่อยู่หลาย
ประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี 
ปัญหาภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมิน ฯลฯ โดยปัญหาที่ส าคัญเหล่านี้อาจท าให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมีเจตนาที่จะพยายามหาช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือท าให้สามารถหลีกเลี่ยงภาษีให้ได้มากที่สุด โดย
จากการศึกษาพบสาเหตุที่เกิดข้ึนจากการหลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีการรับมรดกดังนี้  

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้มีการก าหนดทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีการ
รับมรดกไว้ในมาตรา 14 ซึ่งมีทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับ 5 รายการ คือ 

  1) อสังหาริมทรัพย์ 
  2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืน 

หรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้    
  4) ยานพาหนะท่ีมีหลักฐานทางทะเบียน  
  5) ทรัพย์สินทางการเงินที่ก าหนดเพิ่มข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา  
ซึ่งแม้จะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงทรัพย์สินที่

อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกแล้วจะพบว่ายังมีทรัพย์สินบางประการที่แม้โดยหลักจะเป็น
ทรัพย์มรดกตามกฎหมาย แต่ก็ไม่อยู่ในบังคับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1) เงินสด 2) 
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 3) สังหาริมทรัพย์อันมีค่า เช่น นาฬิกา 
ทองค า เครื่องประดับ เพชรพลอย พระเครื่อง ของโบราญ งานศิลปะ และ 4) ทรัพย์มรดกอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ายังมีทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นที่ไม่อยู่ในบังคับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
ซึ่งเจ้ามรดกสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงประเภททรัพย์สินที่อยู่ในบังคับการเสียภาษีการ
รับมรดกเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับภาษีการรับมรดก โดยอาศัยประเภททรัพย์สินที่เป็นช่องโหว่
ทางภาษีนี้ในการหลีกเลี่ยงภาษี  การรับมรดกได้ 
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ผลกำรศึกษำส่วนที่ 2 เป็นกำรศึกษำสำเหตุกำรหลีกเลี่ยงภำษีกำรรับมรดก 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาจตุจักร 7 และ

ประชาชนผู้มาใช้บริการการช าระภาษี พบสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีมีดังต่อไปนี้  
  1) พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ .ศ. 2558 ยังมีความสลับซับซ้อนยากที่

ประชาชนจะเข้าใจหรือตีความได้ถูกต้อง รวมถึงกฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนท าให้
ประชาชนติดตามไม่ทัน หรืออีกกรณีหนึ่งคือ ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจที่จะติดตามข่าวสารต่าง  ๆ 
เนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าการเสียภาษีเป็นการบังคับของรัฐที่จะ เก็บเงินจาก
ประชาชนซึ่งผู้เสียภาษีไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน จึงพยายามหาช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเสีย
ภาษีให้น้อยลง หรือไม่ต้องเสียภาษีเลย  

  2) กระบวนการจัดเก็บภาษีการรับมรดกมีความยุ่งยาก อาจต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งจะ
ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่สูงขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีการรับ
มรดกมากพอ อีกทั้งสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรยังอยู่ในระดับต่ า ตลอดจน
อัตราก าลังโดยรวมของเจ้าหน้าที่อาจมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เสียภาษี ท าให้เจ้าหน้าที่ปล่อย
ปละละเลยไม่เข้มงวดในด้านกฎหมายเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ประชาชนที่ทุจริตไม่เกรงกลัวต่อความผิด  

  3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่สมัครใจที่จะเสียภาษี เนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีในการเสีย
ภาษีจึงมีความพยายามหาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล และประชาชนบางส่วนยัง
สามารถใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงภาษี เนื่องมาจากกฎหมายมีข้อยกเว้น
ค่อนข้างมากจึงท าให้ประสิทธิภาพในการเก็บภาษีของรัฐนั้นไม่ดีเท่าที่ควร  

  4) ส าหรับระบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกนั้นใช้วิธีการจัดเก็บจากผู้รับมรดก โดย
จัดเก็บภาษีการรับมรดกเมื่อมีการโอนทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกเมื่อตาย ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับ
มรดกคือ ผู้รับมรดกโดยธรรม และผู้รับมรดกโดยพินัยกรรม ที่ได้รับทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาทขึ้นไป ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีการรับมรดกเป็นทรัพย์สินที่ต้องมีทะเบียนควบคุม 
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากหรือ
เงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงิน 
หรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ และยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง เงินสด 
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทองค า เพชรพลอย และทรัพย์มรดกอ่ืน ๆ 
ฉะนั้นการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้รับมรดกโดยเลือกเก็บเฉพาะทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้น จึง
ท าให้เกิดช่องทางการหลีกเลี่ยงภาษีได้อย่างมากมาย เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีการ
รับมรดกมิใช่ทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมด แต่เป็นทรัพย์สินบางชนิดเท่านั้น และมักเป็นทรัพย์สินที่มี
ทะเบียนควบคุมทั้งสิ้น จึงเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงภาษีได้เป็นอย่างดี โดยวิธี การที่เจ้ามรดกจะ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนควบคุมเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีการจดทะเบียนควบคุมเพ่ือไม่
ต้องเสียภาษีการรับมรดกก็ย่อมท าได้ง่าย เนื่องจากตรวจสอบการมีอยู่ของทรัพย์สินยาก หรือการ
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โยกย้ายเงินฝากไปยังสถาบันการเงินในต่างประเทศ เนื่องมาจากเงินฝากในสถาบันการเงินที่อยู่
ต่างประเทศไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีการรับมรดกเช่นกัน ท าให้เงินเกิดการรั่วไหลออกไปยัง
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

  5) บทกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษียังไม่มีบทลงโทษรุนแรงเพียงพอ เบี้ยปรับ
และเงินเพ่ิมยังต่ ากว่าความเป็นจริง และการด าเนินคดีผู้กระท าผิดกฎหมายภาษียังไม่มีการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง จึงท าให้ไม่สามารถลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีได้  

ผลกำรศึกษำส่วนที่ 3 เป็นกำรศึกษำแนวทำงป้องกันกำรหลีกเลี่ยงภำษีกำรรับมรดก 
แนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกมีดังต่อไปนี้ 

  1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ เพ่ือให้ขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น ตัดทอนขั้นตอนการท างานที่มีความซ้ าซ้อน รวมถึงสร้างบริการใหม่  ๆ เพ่ือ
ความพึงพอใจของผู้เสียภาษี ตลอดจนปรับปรุงสถานที่เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อและสะดวกรวดเร็ว 

  2) จัดสรรบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษีให้เพียงพอต่อจ านวนผู้
เสียภาษี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  

  3) ให้ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีแก่ผู้ เสียภาษี ตลอดจนให้การอบรมชี้แจง
เรื่องกฎหมายภาษีให้ประชาชนเข้าใจ 

  4) สร้างทัศนคติที่ดีปลูกจิตส านึกให้ประชาชนสมัครใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ส ารวจและติดตามความต้องการและความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชน น ามาปรับปรุงการให้บริการให้ดีข้ึน 

  5) ควรต้องมีการลงโทษแก่ผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

 

5.  สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกเป็นมาตรการของรัฐที่ดีในการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ า

ทางด้านเศรษฐกิจในสังคม เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในประเทศไทย ลดความมั่งคั่ง
ของการถือครองทรัพย์สินของผู้ที่มีฐานะร่ ารวย ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เป็นเครื่องมือให้รัฐ
น าเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศ และใช้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
เป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลอีกแหล่งหนึ่งด้วย การเรียกเก็บภาษีจากผู้รับมรดกมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า ตลอดทั้งความไม่เสมอภาคในสังคม จึงต้องสร้างระบบตรวจสอบที่ มี
คุณภาพและหาแนวทางป้องกัน เพ่ือลดโอกาสในการหลีกเลี่ยงภาษีและปิดช่องโหว่ต่าง  ๆ เพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาษีให้ดีที่สุด 
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ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า สาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1) พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ยังมีความสลับซับซ้อนยากที่ประชาชน

จะเข้าใจหรือตีความได้ถูกต้อง กระบวนการจัดเก็บภาษีการรับมรดกมีความยุ่งยาก ซึ่งจะท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่สูงขึ้น รวมถึงกฎหมายภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จนท าให้ประชาชน
ติดตามไม่ทัน หรืออีกกรณีหนึ่งคือ ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจที่จะติดตามข่าวสารต่าง ๆ เนื่องมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าการเสียภาษีเป็นการบังคับของรัฐที่จะเก็บเงินจากประชาชนซึ่งผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ ธฤติมานนท์ (2534)  ที่กล่าวว่า การที่
ประชาชนจะยอมเสียภาษีให้แก่รัฐบาลมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
ระบบภาษีอากร หรือนโยบายด้านภาษีอากรของรัฐบาล โดยพิจารณาว่ารัฐบาลน าเงินภาษีอากรไปใช้
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือใครโดยเฉพาะหรือไม่ การก าหนดนโยบายภาษีอากรบางประการที่ไม่เป็น
ธรรมย่อมท าให้ประชาชนไม่อยากเสียภาษีและพยายามหลีกเลี่ยงภาษี หรือนโยบายบางอย่างที่จะ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติหรือมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนท าให้เกิดช่องโหว่เป็นประโยชน์กับคน
บางกลุ่มเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางภาษี ย่อมท าให้การจัดเก็บภาษีไม่เกิดประสิทธิภาพ 

  2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่สมัครใจที่จะเสียภาษีจึงมีความพยายามหาวิธีการที่จะ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐ หากรัฐบาลต้องการจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดเก็บภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ความร่วมมือของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีก็เป็นเรื่องที่รัฐควรให้ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ  ธฤติมานนท์ 
(2534) ที่กล่าวว่าความสมัครใจในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ การที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมี
ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องเสียภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาล
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือรัฐบาลจะได้น าเงินภาษีอากรนั้นไปพัฒนาประเทศ แต่การ
สร้างความสมัครใจในการ เสียภาษีให้เกิดข้ึนในตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีนั้นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และระบบภาษีท่ีดีนั้นจะต้องได้รับการร่วมมือในการเสียภาษีจากประชาชน 

  3) บทกฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษียังไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอ รวมทั้ง
การด าเนินคดีผู้กระท าผิดกฎหมายภาษียังไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องภาษี การรับมรดกมากพอ ท าให้เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในด้าน
กฎหมายเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ประชาชนที่ทุจริตไม่เกรงกลัวต่อความผิด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เกรียงเดช มาจ าเนีย (2542) ที่กล่าวว่า ปัญหาในการตีความกฎหมาย รวมถึงบทกฎหมายที่มีช่องโหว่
หรือมีการบัญญัติไว้ไม่รัดกุม ก็เป็นสาเหตุที่ผู้เสียภาษีใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
ภาษี แต่ถ้าบทลงโทษทางกฎหมายรุนแรงเพียงพอ ก็จะท าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียินยอมจ่ายภาษีเพราะ
เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ย่อมท าให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีน้อยลง ดังนั้นถ้าจะป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
รัฐบาลจะต้องเพ่ิมอัตราโทษให้มีความรุนแรงจึงจะสามารถป้องกันกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ดังนี้  
  1) ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมสรรพากร ทั้งในด้านความรู้

เรื่องภาษีการรับมรดกและการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
  2) ควรจัดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกโดยเฉพาะ  เพ่ือ

ประโยชน์ส าหรับการตรวจสอบและการเรียกเก็บภาษีการรับมรดกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร และการปฏิบัติงานให้

ได้ผลในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สูงขึ้น จัดหาบุคลากร สถานที่ พร้อมทั้งน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

  4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษี
การรับมรดก รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าโดยตรงกับประชาชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ภาษีการรับมรดกให้มากขึ้น เนื่องจากเนื้อหากฎหมายภาษีการรับมรดกนั้นมีความสลับซับซ้อน 

  5) รัฐบาลควรต้องเพ่ิมอัตราโทษแก่ผู้ที่ช าระภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ช าระไว้เลย 
เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี  

  6) รัฐบาลควรสร้างทัศนคติที่ดี ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความส านึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กรมสรรพากร. (ม.ป.ป.). เกี่ยวกับกรมสรรพำกร. ค้นวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จาก http://www.rd.go.th 
/publish/55832.0.html 

กรมสรรพากร. (ม.ป.ป.). พระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก พ.ศ.2558. ค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 
จาก https://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc5/1.2/Act-2558.PDF  

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล. (2559). วำงแผนภำษีอำกร ส ำหรับนิติบุคคล. ค้นวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 จาก https://www.fta-consulting.com/webpage.php?page_id=102  

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม . (2541). กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดสรรและกำรกระจำย . กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เกรียงเดช มาจ าเนียร. (2552). มำตรกำรป้องกันกำรเลี่ยงภำษีอำกร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เจริญ ธฤติมานนท์. (2534). ควำมสมัครใจในกำรเสียภำษี. สรรพากรสาส์น. 48 (มีนาคม) หน้า 89-95. 
ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (2557). ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำร่ำง

พระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก. กรุงเทพฯ: ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา



10 

กำรศึกษำแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรเว็บไซต์ 
www.Estopolis.com 

    กัลป์ปภัส พสุวิไชยมงกุฎ* 

 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ 
www.Estopolis.com ครั้งนี้วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาเชิง
การตลาด (Content Marketing) ผ่านบทความบนเว็บไซต์ 2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการน าเสนอเนื้อหา
บทความบนเว็บไซต์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์
ได้มากขึ้น  3) เพ่ือก าหนดปริมาณการผลิตเนื้อหาบทความที่จะน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ และ
ปริมาณเนื้อหาบทความที่เพียงพอต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ 
  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ www.Estopolis.com 
ตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อหาบทความ ไปจนถึงการเผยแพร่บทความลงบนเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงที่เนื้อหาบทความจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
เว็บไซต์ โดยมีสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเป็นข้อมมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดหลัก คือ 1. ปริมาณ หรือ
จ านวน User หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่อเดือน 2. Average Visit Duration หรือระยะเวลาการเข้าใช้
งานเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งาน 3. Page per session หรือ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ต่อผู้ใช้งาน 
และ 4. Bounce rate หรือ สัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อผู้ใช้งาน 
  ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ด้วยการน าเสนอเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ โดยการใช้เทคนิคและกลยุทธ์การน าเสนอ
เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) ทางการน าเสนอเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการก าหนดปริมาณการผลิตเนื้อหาบทความที่จะน าเสนอผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ นั้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของเว็บไซต์ www.Estopolis.com ได้ใน 3 
ตัวชี้วัด คือ 1. Average Visit Duration หรือระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้น 2. 
Page per session หรือ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ ต่อผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้น และ 3. Bounce 
rate หรือ สัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อผู้ใช้งานลดน้อยลง แต่ไม่สามารถเพ่ิม

                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: worktilldawn@gmail.com 
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ปริมาณ หรือจ านวน User หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่อเดือน ให้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยได้ ดังนั้นจึงต้องหากล
ยุทธฺอื่นในการน าเสนอบทความเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: เว็บไซต์ เนื้อหาเชิงการตลาด ประสิทธิภาพการให้บริการ 
 

1. บทน ำ 
  www.estopolis.com เป็นเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เปิดให้บริการทางด้านบทความ
และข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 โดยเริ่มต้นการให้บริการ
เนื้อหาและฟรีส าหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์  เน้นไปที่
บทความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมรวมไปถึงการท าบทความ
วิจารณ์หรือการรีวิวโครงการคอนโดมิเนียมต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และเป็นการสื่อสารทางการตลาด
ออนไลน์ ส าหรับโครงการที่ต้องการท าการขาย 

ซึ่ง www.estopolis.com จัดอยู่ในประเภทของเว็บไซต์ที่มีการให้บริการเนื้อหาแก่ผู้ใช้งาน โดย
ได้ท าการให้บริการเนื้อหาในลักษณะของบทความประกอบรูปภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล เนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และคอนโดมิเนียม เช่น บทความรีวิวโครงการคอนโดมิเนียม และ
บทความประชาสัมพันธ์โครงการ, ข้อมูลและบทความสินเชื่อ, การยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร, การบริหาร
สินทรัพย์และการเงิน, บทความเก่ียวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน การตกแต่งและการดูแลที่อยู่
อาศัย, บทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร และข่าว เพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ไปยังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สนใจ เว็บไซต์ให้กลยุทธ์การเผยแพร่บทความโดยเนื้อหาบทความที่ให้บริการ
จะเผยแพร่ลงใน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. หน้า Landing Page ของเว็บไซต์ www.estopolis.com  
2.เครือข่ายสังคมออนไลน์ www.facebook.com แฟนเพจ ของ Estopolis.com 

จากหลักในการวัดประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งมีอยู่ 4 หลักเกณฑ์ด้วยกัน คือ 1. 
ปริมาณ หรือจ านวน User หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่อเดือน  2. Average Visit Duration หรือระยะเวลา
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งาน   3. Page per session หรือ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ 
ต่อผู้ใช้งาน 4. Bounce rate หรือ สัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อผู้ใช้งาน  

ซึ่งสถิติการใช้งานเว็บไซต์ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น จะแสดงถึงประสิทธิภาพการให้บริการ
เว็บไซต์ว่ามีประสิทธิภาพมาก-น้อยเพียงใด พบว่า ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ 
10 อันดับแรกอยู่ที่ 777,882 ผู้ใช้ต่อเดือน  ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้เข้าใช้งาน 1 ผู้ใช้ อยู่
ที่  4.35 นาทีต่อผู้ใช้ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ ต่อ 1 ผู้ใช้  อยู่ที่ 3.86 หน้าเว็บเพจ  และ
สัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อ 1 ผู้ใช้  อยู่ที่ 54.20 เปอร์เซนต์ ซึ่งมาตรฐานของ
การเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อ 1 ผู้ใช้ที่ด ีจะอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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แต่สถิติการใช้งานเว็บไซต์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ www.Estopolis.com 
มีจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์อยู่ที่ 675,535 ผู้ใช้ต่อเดือน  ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้เข้าใช้งาน 
1 ผู้ใช้ อยู่ที่  1.16 นาทีต่อผู้ใช้ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ ต่อ 1 ผู้ใช้  อยู่ที่ 1.47 หน้าเว็บ
เพจ และสัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อ 1 ผู้ใช้  อยู่ที่ 83.08 เปอร์เซนต์ ซึ่งน้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 

จึงน ามาสู่การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ www.Estopolis.com 
ในครั้งนี้ ในการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)  ในการน าเสนอบทความบนเว็บไซต์และ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นการ เพ่ิมช่องทางการน าเสอเนื้อหากระจายข้อมูลและ 
สร้างการรับรู้ของผู้ใช้งานให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการให้มีสถิติการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีข้ึน 
 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.1 เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) ผ่าน
บทความบนเว็บไซต์ 
  2.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการน าเสนอเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ได้มากข้ึน 
  2.3 เพ่ือก าหนดปริมาณการผลิตเนื้อหาบทความที่จะน าเสนอผ่านช่องทางต่าง  ๆ และ
ปริมาณเนื้อหาบทความที่เพียงพอต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ 

 
3.วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในการศ ึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีผลต่อแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์  www.Estopolis.com โดยการ
จัดท า และการน าเสนอเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ www.estopolis.com และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของเว็บไซต์ ได้แก่ www.facebook.com และเพ่ิมเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่
เนื้อหาอีก 4 ช่องทาง คือ www.youtube.com, www.pinterest.com, www.instagram.com 
และ www.twitter.com, การน าเสนอเนื้อหาในช่องทางต่าง ๆ ของเว็บไซต์ จะด าเนินการโดยการใช้
เทคนิคการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) ด้วยการเขียนบทความที่มีชื่อเรื่องน่าสนใจ 
ท าให้ผู้ใช้งานอยากติดตามและกดไฮเปอร์ลิงค์เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซต์ จากนั้นจึงสอดแทรก
เนื้อหาการตลาดที่ต้องการท าโฆษณาลงในบทความ และใส่บทความแนะน าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
ส าหรับอ่านต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้งานใช้เวลาในการอ่านบทความอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้น แทนที่จะทราบ
วัตถุประสงค์ในการขาย หรือประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นของการอ่านบทความ เมื่อทราบว่าบทความนี้
ต้องการสื่ออะไรก็กดออกจากเว็บไซต์ 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา คือ การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
เว็บไซต์ www.Estopolis.com โดยวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของประสิทธิภาพการให้บริการ
เว็บไซต์ www.estopolis.com และศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอบทความ  ทั้งการเขียนบทความผ่านหน้าเว็บเพจ และการให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้เข้าใช้งาน 1 ผู้ใช้  จ านวนหน้า
เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ ต่อ 1 ผู้ใช้  และสัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อ 1 
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา คือ การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเว็บไซต์ www.Estopolis.com ด้วยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) บน 
www.estopolis.com  ใน ระยะ เ วล า  4  เ ด  ือน  คื อ  สิ งห าคม  - พฤศจิ ก า ยน  พ .ศ . 2 561 
ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา  คือ การใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) บนเว็บไซต์  
www.estopolis.com  และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ www.estopolis.com   ได้ ดังนี้ 

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเว็บไซต์  
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์  ผู้วิจัยได้ใช้ผลลัพธ์จากสถิติ

การใช้งานเว็บไซต์ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 ใน
ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google Analytics ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวน
ผู้ใช้งาน, ระยะเวลาในการใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งาน, จ านวนหน้าเว็บเพจที่มีการใช้งานต่อผู้ใช้งาน 
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และสัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดและ
ค าอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561    

เดือน User 
(คน) 

Avg. Visit Duration 
(นำที) 

Page Per Session
(หน้ำ) 

Bounce Rate 
(ร้อยละ) 

สิงหาคม 555,005 1.22 1.49 82.44 
กันยายน 513,642 1.17 1.47 83.05 

ตุลาคม 516,936 1.29 1.56 80.54 
พฤศจิกายน 440,777 1.24 1.54 80.95 

ค่าเฉลี่ย 506,590 1.23 1.51 81.74 

  การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้งานเว็บไซต์
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561  มีจ านวนผู้ใช้งานเฉลี่ย 506,590 คน (ข้อมูลถึง
วันที่ 27 พฤศจิกายน) ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งาน อยู่ที่ 1.23 นาทีต่อผู้ใช้ จ านวน
หน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ต่อ 1 ผู้ใช้ อยู่ที่ 1.51 หน้าเว็บเพจ และสัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์
เพียงหน้าเดียวต่อผู้ใช้ อยู่ที่ร้อยละ 81.74  

4.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.Estopolis.com ระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า สถิติการใช้งานเว็บไซต์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ 
www.Estopolis.com มีจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ยจ านวนผู้ใช้งานเฉลี่ย 506,590 คน  ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ 675,535 ผู้ใช้ต่อเดือน  
ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Avg. Visit Duration ต่อผู้ใช้งาน อยู่ที่ 1.23 นาทีต่อผู้ใช้ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของเดือนมกราคม-กรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ 1.16 นาทีต่อผู้ใช้ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ 
Page Per Session ต่อผู้ใช้งาน อยู่ที่ 1.51 หน้าเว็บเพจ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนมกราคม-กรกฎาคม 
ซึ่งอยู่ที่ 1.47 หน้าเว็บเพจต่อผู้ใช้ และสัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว หรือ Bounce 
Rate ต่อผู้ใช้ อยู่ที่ร้อยละ 81.74 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของเดือนมกราคม-กรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 83.08 
(ข้อมูลถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน) 

4.3 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสมมติฐานการวิจัยที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานในการศึกษา

ไว้พบว่า การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์  www.Estopolis.com 
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 ตามสถิติการวัดประสิทธิภาพการให้บริการ
เว็บไซต์ 4 ตัวชี้วัด ได้ข้อสรุปว่า 
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1. การน าเสนอเนื้อหาทางตลาด (Content Marketing) และการซื้อโฆษณาผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ในด้านจ านวนUser หรือ 
จ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่อเดือน โดยมีจ านวนผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนลดลง อยู่ที่ จ านวนผู้ใช้งานเฉลี่ย 
506,590 คน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ 
675,535 ผู้ใช้ต่อเดือน 

2. กา รปรั บป รุ ง เ นื้ อ ห า บท คว า มท า ง ตล าด  (Content Marketing) ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.Estopolis.com ให้มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันบนเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ผ่านทางไฮเปอร์
ลิงก์ (hyperlink) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ในด้าน Average Visit Duration 
หรือ ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้เข้าใช้งาน 1 ผู้ใช้ เป็น 1.23 นาทีต่อผู้ใช้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
เดือนมกราคม-กรกฎาคม อยู่ที่ 0.07 นาทีต่อผู้ใช้, สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ใน
ด้าน Page per session หรือ จ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิดใช้ อยู่ที่ 1.51 หน้าเว็บเพจ ต่อผู้ใช้ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนมกราคม-กรกฎาคม อยู่ที่ 0.04  หน้าต่อผู้ใช้, และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการเว็บไซต์ ในด้าน Bounce rate หรือ สัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวอยู่
ที่ร้อยละ 81.74 ต่อ 1 ผู้ใช้ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของเดือนมกราคม-กรกฎาคม ร้อยละ 1.34 (ข้อมูลถึงวันที่ 
27พฤศจิกายน) 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
เว็บไซต์ www.Estopolis.com ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 การน าเสนอ
เนื้อหาทางตลาด (Content Marketing) และการซื้อโฆษณาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ในด้านจ านวนUser หรือ จ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่อ
เดือน โดยมีจ านวนผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนลดลง และไม่สามารถเพ่ิมจ านวนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเปิด
ใช้ หรือ Page per session ต่อผู้ใช้งานได้ โดยจ านวนหน้าเว็บเพจที่เปิดใช้งานลดลง อยู่ที่ 0.19 หน้า
เว็บเพจต่อผู้ใช้   

แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์ ในด้าน  Average Visit Duration หรือ 
ระยะเวลาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อผู้เข้าใช้งาน ได้ผลที่ 0.07 นาที และสามารถลด Bounce rate  
หรือสัดส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวต่อผู้ใช้  ได้ร้อยละ 1.31 ซึ่งแสดงว่าการปรับปรุง
เนื้อหาบทความบนเว็บไซต์โดยการการน าเสนอเนื้อหาทางตลาด (Content Marketing) และการซื้อ
โฆษณาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้ผู้ใช้งานใช้เวลาในการอ่านเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์
มากขึ้น และปิดหน้าเว็บเพจหลังจากอ่านเนื้อหาบทความมากกว่า 1 หน้า ซึ่งแสดงว่าบทความที่
น าเสนอเนื้อหาทางการตลาด สามารถท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจที่จะอ่านบทความอ่ืนต่อ จากหน้า
เว็บเพจแรกที่เปิดเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ 
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5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
5.1 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ www.Estopolis.com 

นี้ เป็นการศึกษาในเชิง Action Learning คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการสร้างเนื้อหาบทความ 
และเนื้อหาส าหรับเผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์เพ่ือสร้างการรับรู้ และการ
เข้าถึงของผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้มากขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ของ Google ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคการ
เขียนเนื้อหาเชิงการตลาด และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่เนื้อหา มีผลท าให้
ประสิทธิภาพการให้บริการของเว็บไซต์ดีขึ้น จากสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน โดยมีปัจจัย
ด้านการสร้างและผลิตเนื้อหา การอัพเดทเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การเลือกรูปแบบการ
น าเสนอส าหรับช่องทางต่าง ๆ และการเลือกประเด็นของเนื้อหาที่จะน ามาผลิตและสร้างเนื้อหา
บทความ ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่านบทความบนเว็บไซต์
ของผู้ใช้งาน โดยการที่ผู้ใช้งานใช้เวลาในเว็บไซต์เพ่ิมขึ้น สืบเนื่องมาจากความสนใจในเนื้อหาที่รับรู้
จากทางหน้าเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการ ท าให้สนใจและเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ เมื่อเป็นเนื้อหาที่สนใจจึงท าให้ใช้เวลาในการอ่าน และศึกษาเนื้อหานั้น ๆ อย่างละเอียดมาก
ขึ้น ต่างจากเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความต้องการ เมื่อเปิดเข้ามาในเว็บไซต์เพียงไม่นานก็กดปิด และท าให้
สัดส่วนของ Bounce Rate สูงตามไปด้วย 

โดยสรุป คือ ประสิทธิภาพการให้บริการทั้งสถิติของ Avg. Time Duration, Page Per 
Session และ Bounce Rate มีสถิติจากการวิเคราะห์ข้อมูลดีขึ้น จากการปรับปรุงเนื้อหาบทความบน
เว็บไซต์ เว้นแต่การเพ่ิมจ านวนของผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน ที่ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้ 

5.2 ผลของการศึ กษาแนวทางการ เ พ่ิมประสิทธิภ าพในการให้บริ การ เว็บ ไซต์  
www.Estopolis.com ในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ 
ในการน าเสนอเนื้อหาบทความโดยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) และการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีปัจจัยในการน าเสนอเนื้อหาบทความที่ส าคัญ 3 ปัจจัยคือ ความสม่ าเสมอ
ในการผลิตเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการเลือกน าเสนอเนื้อหา
บทความที่ตรงจุดกับความต้องการของผู้ใช้งาน จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของ
เว็บไซต์ จากการปรับปรุงเนื้อหาบทความ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการน าเสนอเนื้อหา
บทความบนเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จได้ ดังนี้ 

  1. ด้านการสร้างบทความเชิงการตลาด (Content Marketing) เว็บไซต์ที่เป็นผู้ให้บริการ
เนื้อหาจะต้องมีการปรับปรุง พัฒนา และประยุกต์รูปแบบของเนื้อหาให้ทันสมัย เหมาะสมและน่าสนใจ
ตามรูปแบบความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การน าเสนอเนื้อหาผ่าน Info Graphic, ภาพเคลื่อนไหว 
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(Video), ภาพถ่ายพร้อมข้อมูล หรือการน าเสนอเนื้อหาเชิงการตลาดที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดการติดตาม และมีการสร้างเนื้อหาเพ่ิมเติมลงบนเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ 
    2. ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ควรต้องปรับเปลี่ยนการสร้างและ
น าเสนอเนื้อหาบทความให้เหมาะสมตามรูปแบบของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละ
เจ้า เพ่ือให้การรับรู้เนื้อหาของผู้ใช้งาน และผู้บริโภคเนื้อหาในเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งได้รับ
สื่อที่ตรงกับความต้องการ เช่น  เนื้อหาบทความส าหรับลงใน แอพพลิเคชั่น Instagram ซึ่งเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นการสร้างเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ดังนั้นการน าเนื้อหาบทความจากใน
เว็บไซต์มาเผยแพร่จึงควรเลือกภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีความสวยงาม แล้วใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ที่
ค าอธิบายใต้ภาพเพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้ามาอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ต่อ และต้องมีการอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆ
ตลอดเวลาเพ่ือเรียกความสนใจจากผู้ใช้งาน 

  3. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาบทความเว็บไซต์ต้องมีการพัฒนา
ทีมงาน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการสเขียน และสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีด
ความสามารถและการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ พัฒนาทักษะและ
ความสามารถให้สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการน าเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซต์ให้แพร่หลาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการวางแผนการลงเนื้อหา การ
ติดตามและประเมินผลของช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริหารที่ดีข้ึน 

5.3 จากการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ www.Estopolis.com 
ของผู้ศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาพบข้อเสนอแนะและประเด็นที่ต้องท าการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องจาก
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

   1. การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การ
ปรับปรุงการเขียน สร้าง และการเผยแพร่เนื้อหาบทความเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปในอนาคต จึงควรมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุง และการพัฒนาเนื้อหาประเภทอ่ืน  ๆ บน
เว็บไซต์ เช่น ภาพเคลื่อนไหว, ภาพถ่าย หรือ Info Graphic ด้วยเช่นกัน 

  2. จากการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การน าเสนอเนื้อหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้
เป็นที่สนใจของผู้ใช้งาน โดยเน้นที่รูปแบบการน าเสนอว่าจะท าอย่างไรให้น่าสนใจ ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรจะท าการศึกษาในเรื่องของความถี่ และความต่อเนื่องของการเผยแพร่เนื้อหาบทความ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในด้านอ่ืน  ๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการ นอกเหนือจากการปรับปรุงการเขียนเนื้อหาบทความเพียงอย่างเดียว 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินกิจกำรและแนวทำงกำรพัฒนำ 
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรนิ รีสอร์ท 

แอนด์ สปำ ชะอ ำ 

กานต์สิรี  โสภา* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบการ

ของโรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า2) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา
เพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบริหารกิจการโรงแรมที่ดี ของโรงแรม แก
รนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี   

ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ(Qualtitiative Analysis)
ประกอบด้วยท าการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พัก
เพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว (Accommodation Standard for Tourism(Hotel) 
5 Stars) ซึ่งประกอบด้วย 12 หมวด45 เกณฑ์ 499 ตัวชี้วัด ประเมินโดยผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
จ านวน 13 ผู้ร่วมประเมินก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละหมวด และแต่ละตัวชี้วัดไว้แตกต่างกันตาม
ความส าคัญของหมวดและตัวชี้วัดนั้น ๆ โดยก าหนดให้แสดงค่าถ่วงน้ าหนักเป็นตัวเลขไว้ด้านหลังของ
หมวด และตัวชี้วัดแต่ละตัวเช่น หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ
(3) หมายถึงค่าถ่วงน้ าหนักของหมวดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3 เป็นต้นโดยการน าผลรวมคะแนนของทุก
หมวดที่มีการถ่วงน้ าหนักแล้วหาค่าร้อยละ ซึ่งก าหนดให้ผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 95.0 รวมถึง
การสืบค้นความนิยมเกี่ยวกับ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ตามเว็ปไซด์เก่ียวกับท่องเที่ยวต่าง ๆ 

ผลการศึกษาปรากฏว่าผลการค านวณค่าถ่วงน้ าหนักจากตาราง ของโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก 
ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า  จากแบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่
พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ซึ่งมีระดับการวัดเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 95%  ขณะที่
จากตารางสรุปแบบประเมินของโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า  
คะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 80%  ขึ้นไป และ พร้อมที่จะก้าวไปสู่โรงแรมระดับ 5 ตามมาตรฐาน อ้างอิงผล
การส ารวจจากเว็ปไซด์ที่ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการอยู่ในระดับโรงแรม 4.5 ดาว  

แต่อย่างไรก็ตาม งานโรงแรมเป็นงานด้านบริการการวัดค่าจากความรู้สึกและความประทับใจ
ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับแบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเ พ่ือการท่องเที่ยว

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
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ประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว ยังมีมาตรฐานตามก าหนดหลายข้อ ที่ยังไม่สอดคล้องกับการให้บริการที่
ปรับตัวให้รับกับสภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาดการท่องเที่ยวปัจจุบัน จากผลการสรุปข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว 
ของโรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีมาตรฐานที่พัก
ที่สามารถพัฒนาสู่ประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาวในอนาคตอันใกล้นี้ 
 
ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์ปัจจัย  ยกระดับมาตรฐาน  การบริหารโรงแรม 
 

1. บทน ำ 
ในการเดินทางท่องเที่ยว ปัจจัยด้านที่พักเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญที่พัก

หลายแห่งได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มให้ความสนใจและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวที่พักท่ีมีคุณภาพจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพ านักนาน
ขึ้นจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 

จากสภาพการณ์ที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่มีการจัด
มาตรฐานของโรงแรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ท าให้มาตรฐานการประกอบกิจการ
โรงแรมในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมาตรฐานการประกอบกิจการโรงแรมแตกต่าง
กันออกไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ซึ่งหากปล่อยให้สภาพการณ์ดังกล่าวด าเนินต่อไป สิ่ง
ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งระบบ ขณะเดียวกัน
ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันด้านการตลาดอย่างรุนแรง ทั้งในด้านการบริการ และ ด้านราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย และ การส่งเสริมการขาย 
  โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า  ตั้งอยู่ที่ 334/1ถนนร่วมจิตร 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120  ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมโรงแรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันตลาดการให้บริการโรงแรมด้วย  ,โดยเฉพาะการแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรม
ระดับสามดาวลงมาในจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (สืบค้น :13 พฤศจิกายน 2561, 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640668) 
  ดังนั้นโรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า จึงต้องพัฒนาการ
ให้บริการด้านที่พักเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ือก้าวเข้าสู่ระดับของโรงแรมระดับ 5 ดาว ส าหรับการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเงินที่มีความพึงพอใจจะจับจ่ายใช้สอยเพ่ืออรรถประโยชน์
สูงสุดของตนเอง และยกระดับการบริการโรงแรมเพ่ือไม่ต้องแข่งขันด้านการตลาดเซกเมนท์โรงแรม
ระดับสามดาวลงมา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดโรงแรมให้ก้าวสู่
ระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว  
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  ความส าคัญของการศึกษาเรื่องนี้ เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจการและแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหาร โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ 
สปา ชะอ า  ศึกษาโครงสร้างขององค์การที่ต้องมีการปรับตัวทั้งในเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาระดับ
มาตรฐานการบริหารงานให้ก้าวสู่ระดับ 5 ดาวตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการโรงแรม   

โดยคาดหวังผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการบริหารงานตามก าหนดดัชนีชี้วัดความ
มาตรฐานตามที่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 
ดาว และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของผู้วิจัย  สภาวะการผันผวนของ
ภาคตลาดการท่องเที่ยว และการลงทุนที่สูงของหน่วยงาน ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารของ
หน่วยงาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหา และ หาแนวทางพัฒนาโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน 
รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า ให้ก้าวสู่ระดับตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการ
ท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว ผู้วิจัยจึงได้รวบรวบค้นคว้าเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจโรงแรม 
มาตรฐานการจัดระดับโรงแรม  มาตรฐานการบริการของโรงแรม รวมถึงปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบการของโรงแรม แกรนด์แปซิฟิก 
ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า 
  2.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน       
ของการบริหารกิจการโรงแรมท่ีดี 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการวิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจการและแนวทางการพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานการบริหารโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า โดยการ
ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นเนื้อหาด้านการพัฒนาการบริหารให้
โรงแรมได้มาตรฐานที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว   

3.2) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชากรคือพนักงาน และผู้บริหารของโรงแรม ซึ่งดูแล
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม  

3.3) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

3.4) ขอบเขตการด าเนินงาน ในการวิจัยครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูล ในช่วงเวลาเดือน กันยายน – 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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4. กำรออกแบบวิจัย  
จัดท าแบบส ารวจตาม 12 หมวด 45 เกณฑ์ 499 ตัวชี้วัด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาวโดยก าหนด
ข้อมูลและทิศทางในการจัดเก็บข้อมูลประกอบไปด้วย 

  3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.2 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  3.3 เครื่องมือในการวิจัย 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 ประชำกรทีใช้ในกำรวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับหัวหน้า
แผนกในโรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 13 
ประชากร  
  4.2 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ จัดท าแบบประเมินมาตรฐานจ านวน 12 หมวด45 เกณฑ์ 
499 ตัวชี้วัด คัดเลือกให้ตรงตามกลุ่มประชากรโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว (Accommodation 
Standard for Tourism (Hotel) 5 Stars) ประกอบด้วย  

4.2.1 แบบประเมินมาตรฐานจ านวน 12 หมวด45 เกณฑ์ 499 ตัวชี้วัด โดยก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้างทั่วไปและท่ีจอดรถ (3) 
    หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ าสาธารณะลิฟท์ และทางสัญจรภายในอาคาร (3) 
    หมวดที่ 3 ห้อ ง พั ก แ บ บ S t a n d a r d(รวมการเดินระเบียง และห้องน้ า) (4) 
    หมวดที่ 4 ห้องพักแบบ Suite และExecutive Floor (2) 
   หมวดที่ 5 ห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์และครัว (2.5) 
   หมวดที่ 6 ส่วนบริการด้านสันทนาการและสระว่ายน้ า (2) 
   หมวดที่ 7 ส่วนบริการด้านธุรกิจ ห้องประชุมและ Business Center (1.5) 
   หมวดที่ 8 บุคลากรและการบริการ (3) 
   หมวดที่ 9 ระบบความปลอดภัย ในพื้นที่ทั่วไป (3) 
   หมวดที่ 10 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อมและส่วนสนับสนุนการบริการ (2.5) 
   หมวดที่ 11หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงาน (1.5) 
   หมวดที่ 12 คุณลักษณะเสริมอ่ืน ๆ (1) 
  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสรุปสาระส าคัญดังกล่าวนี้ 
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    1) ศึกษา ทฤษฎี หลักการ แนวความคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
สรุปประเด็นในการจัดท าแบบส ารวจให้ตรงตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการ
ท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว 
    2) รวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือสรุปประเด็นในการสัมภาษณ์ให้มีความละเอียด ตรงจุดที่
จะได้รับความสนใจของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่
หลากหลายในการวิเคราะห์ข้อมูล  
    3) น าประเด็นจากแบบประเมินตามมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรง
แรงระดับ 5 ดาว สรุปได้แล้ว ไปสัมภาษณ์กลุ่มวิจัย 
    4) น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิจัยมาท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

  4.3   เครื่องมือในกำรวิจัย 
                                                                                                                                                        

 
      

ภำพที่ 1 เครื่องมือในการวิจัย 

  1.  ในการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ได้ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละหมวด 
และแต่ละตัวชี้วัดไว้แตกต่างกันตามความส าคัญของหมวดและตัวชี้วัดนั้น ๆ โดยก าหนดให้แสดงค่าถ่วง

มาตรฐานการท่องเทีย่ว
ไทยมาตรฐานทีพ่กัเพือ่
การท่องเที่ยวประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว 

ประกอบด้วย
Accommodation 

Standard for 
Tourism(Hotel) 5 

Stars  

แนวคิด  ทฤษฎ ีเอกสาร
และการศึกษาที่

เกีย่วข้อง 



24 

น้ าหนักเป็นตัวเลขไว้ด้านหลังของหมวดและตัวชี้วัดแต่ละตัว เช่น หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งสภาพแวดล้อม 
สิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ (3) หมายถึงค่าถ่วงน้ าหนักของหมวดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3 เป็นต้น 
  2. ในการตรวจประเมินจะแบ่งระดับการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับคือ 1 - 5 คะแนนซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการให้คะแนนตามสิ่งที่ปรากฎส่วนตัวชี้วัดใดที่เป็นข้อยกเว้น เช่น
ไม่มีลิฟท์ให้บริการเนื่องจากเป็นอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นไม่ถูกน ามาคิดค่าคะแนน 
  3. เมื่อได้ค่าคะแนนของกรรมการแต่ละท่านแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะน ามาค านวณค่าเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. การประเมินผลเมื่อได้คะแนนของแต่ละหมวดแล้วจึงน าผลรวมคะแนนของทุกหมวดที่มี
การถ่วงน้ าหนักแล้วมาหาค่าร้อยละ ซึ่งก าหนดให้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 95.0 ผลรวม
คะแนนที่ได้ของทุกหมวดคะแนนรวมของทุกหมวด 
 
 
 
 
  4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้  เกณฑ์การให้คะแนนถ่วง
น้ าหนักในแต่ละหมวดของตัวชี้วัด  จากเกณฑ์ก าหนดการให้คะแนนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) 

  4.5 สถำนที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและรวมรวมข้อมูล  
สถานที่ใช้ในการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลคือโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รี

สอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

  4.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
  โดยได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินพอสังเขป ดังนี้ 

ผา่น หมายถึง ไดค้ะแนนรวมเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 95.0 

ไม่ผา่น หมายถึง ไดค้ะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 95.0 

 

D= Σ([Σ(AxB)]xC) 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 

D     หมายถึง คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้ 

A     หมายถึง ระดับคะแนนที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละดัชนีชี้วัด 

B     หมายถึง น้ าหนักคะแนนของแต่ละดัชนีชี้วัด 

C     หมายถึง น้ าหนักคะแนนของแต่ละหมวด 
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สัปดาห ์ สัปดาห ์ สัปดาห ์ สัปดาห ์

1 2 3 4 

รวบรวมข้อมลูเบื้องต้น      
สร้างแบบสอบถาม     
เก็บรวบรวมข้อมูล     

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล     
จัดท าและน าเสนอรายงาน     

 

5. ผลกำรศึกษำ 
  การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจการและแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการบริหาร โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า ผู้วิจัย 
ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินแบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการ
ท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว (Accommodation Standard for Tourism (Hotel) 5 
Stars) ซึ่งประกอบด้วย 12 หมวด45 เกณฑ์ 499 ตัวชี้วัดผู้บริหารระดับหัวหน้างานจ านวน 15 ราย 
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาวัดค่าการประเมินได้ดังนี้ 

  5.1 ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บริหารระดับหน้างาน ประกอบด้วย  1) เพศ 2) ระดับต าแหน่ง 3) งาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมกรอกแบบประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  เพศของผู้กรอกแบบประเมิน 

เพศของผู้กรอกแบบประเมิน 
เพศ จ ำนวน (คน) 
ชาย 7 
หญิง 6 
รวม 13 

ตำรำงท่ี 2 ระดับต ำแหน่งของผู้กรอกแบบประเมิน 

ระดับต ำแหน่งของผู้กรอกแบบประเมิน 

ระดับต ำแหน่ง จ ำนวน(คน) 
ผู้จัดการ 7 

รองผู้จัดการ 1 
หัวหน้าแผนก 5 

รวม 13 
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ตำรำงท่ี 3  งำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบของผู้กรอกแบบประเมิน 
งำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบของผู้กรอกแบบประเมิน 

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ      จ ำนวน (คน) 

  ฝ่ายบรหิาร (Administration)      1 
  ฝ่ายห้องพัก (Room Division)      2 

ฝ่ายบุคคล (Personnel)       1 
  ฝ่ายบัญชี (Accounting)       7 
  ฝ่ายช่าง (Engineering)       1 

ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ (Food and Beverage)     1 

                           รวม        13 

 
4.2 กำรท ำแบบประเมินตำมมำตรฐำนประเมินตำมมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทยมำตรฐำน

ที่พักเพื่อกำรท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดำว  
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินตามมาตรฐานประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐาน

ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว ดาว ซึ่งประกอบด้วย 12 หมวด45 เกณฑ์ 499 
ตัวชี้วัด 

4.3 ข้อวิจำรณ์  
การเดินทางไปอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี การเดินทางที่มีระยะทางบก โดยทางรถยนต์

ส่วนตัว รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ระยะทางถึงไม่ไกลมาก แต่ระยะเวลาในการเดินทางค่อยข้าง
นานเนื่องจากสภาพการจราจร แต่ทัศนียภาพที่สวยงาม สงบร่มรื่น และ การให้บริการที่ประทับใจ 
อบอุ่น ท าให้ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า ยังที่สถานที่พักตากอากาศ ที่มี
สถานที่สวยงาม และ ทัศนียภาพ รอบด้าน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัว 
หรือ นักท่องเที่ยวกลุ่มอบรมสัมมนา  
 

6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการรวมรวมผลคะแนนท าการประเมินผลได้ท าการสรุปแยกเป็น 12 หมวดดังนี้
รายละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4 ตารางสรุปผลคะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก 

 

ผลการค านวณค่าถ่วงน้ าหนักจากตาราง ของโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ 
สปา ชะอ า  จากแบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภท
โรงแรมระดับ 5 ซึ่งมีระดับการวัดเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 95%  ขณะที่จากตารางสรุปแบบประเมินของ
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า  คะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 80%  ขึ้นไป และ 
พร้อมที่จะก้าวไปสู่โรงแรมระดับ 5 ตามมาตรฐาน อ้างอิงผลการส ารวจจากเว็ปไซด์ที่ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับโรงแรม 4.5 ดาวแต่อย่างไรก็ตาม งานโรงแรมเป็นงานด้านบริการการวัดค่าจาก
ความรู้สึกและความประทับใจที่ได้รับ เมื่อเทียบกับแบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐาน
ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว ยังมีมาตรฐานตามก าหนดหลายข้อ ที่ยังไม่สอดคล้อง
กับการให้บริการที่ปรับตัวให้รับกับสภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาดการท่องเที่ยวปัจจุบัน จากผลการสรุป
ข้อมูลการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 
ดาว ของโรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีมาตรฐานที่พัก
ที่สามารถพัฒนาสู่ประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาวในอนาคตอันใกล้นี้ 

  6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
   1. ด้านบุคคลกรและการบริการ เนื่องจากงานบริการด้านโรงแรม มีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนพนักงานในระดับที่สูง ดังนั้นเพ่ือรักษาระดับการบริการให้ได้มาตรฐาน ต้องมีการจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน และข้ันตอนในการปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน   
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   2. ด้านสวัสดิการพนักงาน ควรมีนโยบายเพ่ิมเติมที่จะดูแลพนักงานให้มีความ
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคงในหน้าที่ และ สามารถดูแลครอบครัวได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส่วน
บุคคล จะได้น าความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
องค์การเช่นเดียวกนั 
   3. ด้านห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์และครัว ควรจะต้องจัดท ามาตรฐานด้านอาหาร
เพ่ือให้คงรสชาติ และ ความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร พร้อมทั้งการจัดหาเมนูใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์และครัว   

  6.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
   ธุรกิจด้านโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อน เรื่องระบบการบริการ ระบบการ
บริหาร และ ความละเอียดอ่อนที่ต้องมีการประสานงานกับ ผู้เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น จึงควรจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และมีการอบรมภายในองค์การอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานรักหน่วยงาน 
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ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Mix) ทีม่ีผลตอ่กำรตัดสนิใจ 
ซื้อสินคำ้ออนไลน์ของพนักงำน กลุม่บริษทั คงิ เพำเวอร ์กรุ๊ป ที่ปฏิบัตงิำน ณ  

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ 

กุลิสรา   นาน้อย* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท า
การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท คิง 
เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 364 คน  วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่า Independent Samples (t-test)  T และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Anova) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple regression analysis)   

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพ
โสด  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดเท่ากัน คือ 15,001 – 25,000 บาท 
และ 25,001 – 35,000 บาท    การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ 
พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มดี้านการส่งเสริมการขาย  ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

ข่าว ด้านการโฆษณา  ด้านการขายโดยบุคคล และด้านการตลาดเจาะตรง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  (x̄  =3.80) 
ตามล าดับ และการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวม
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และปัจจัยการส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา ด้าน
การส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดเจาะตรง  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่ม
บริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ค ำส ำคัญ : ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ,การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
 สังคมในปัจจุบันได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ กล่าวคือเป็นสังคมที่

การสื่อสารไร้พรมแดน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็สามารถรับรู้ข่าวสาร ติดต่อสื่อสารกันได้ในทุกที่ทุก
เวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในเรื่องของการศึกษา การท าธุรกิจต่าง ๆ 
การท าธุรกรรมทางการเงิน และความบันเทิง 

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดพฤติกรมการซื้อขายสินค้าของประชาชนในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิม อดีตประชาชนส่วนใหญ่
จะซื้อสินค้าตามร้านค้าทั่วไป ในห้างสรรพสินค้าที่มีสถานที่ตั้งชัดเจน เปิด-ปิด เป็นเวลาเท่านั้น เมื่อมีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนา 
Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพสรองรับการใช้งานได้มากขึ้น ราคาถูกลง ท าให้เกิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท าธุรกิจร้านค้า โดยใช้ Internet เป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ค้ากับกลุ่มลูกค้า ท าให้การซื้อ-ขาย สินค้าเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วทุกมุมโลก ใช้ต้นทุนน้อย 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนประชากร ทั้งประเทศอยู่ราว  ๆ 66 ล้านคน มีผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 67% คิดจากประชากรทั้งหมดภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 21% ท าการ
เปรียบเทียบจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศไทยจึงได้ก้าวเข้ามาเป็นล าดับที่ 18 จากค่าเฉลี่ย
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก อยู่ที่ 50% ส่วนล าดับที่ 1 นั้นคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ที่ค่าเฉลี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรสูงถึง 99% คนไทยส่วนใหญ่มักใช้เวลาในการเล่น
อินเทอร์เน็ตผ่านเดสก์ท็อป หรือแล็บท็อป 4.35 ชั่วโมงต่อวัน ที่มากกว่าการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ที่มี
เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 ชั่วโมงต่อวัน จึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้มาร์ทโฟนเข้าเว็บไซต์เป็น
อันดับ 5 จากค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกที่ใช้สมาร์ทโฟนเข้าเว็บไซต์อยู่ที่ 50% นอกจากนี้จากการ
ส ารวจยังท าให้รู้ว่าคนไทยใช้ Social Media มากเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้วยสัดส่วน 67% จากจ านวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศ และเวลาในการใช้งาน Social Media เฉลี่ยวันละ 2.48 ชั่วโมง อยู่ใน
ล าดับที่ 12 ของโลก (Am2b marketing : Online)   

ทั้งนี้ข้อมูลจากส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2560  รวมระยะเวลา 2 เดือน 
พบว่าผลส ารวจ Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในวันท างาน/เรียนใช้เฉลี่ยที่ 10.22 
ชั่วโมงต่อวัน ส่วนวันหยุด ใช้ 11.52 นาทีต่อวัน  Baby Boom เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 
โดยในวันท างาน/เรียนใช้เฉลี่ยที่ 8.21 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนวันหยุด ใช้ 8.26 นาทีต่อวัน 

 “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social 
Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เพ่ือฉายภาพการ
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เปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 
ได้เผยว่าขณะนี้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก คนไทยใช้ Social Media มาก
ที่สุด อันดับ 1 คือ Face book 75% อันดับ 2 คือ YouTube 72% อันดับ 3 LINE 68% อันดับ 4 
Facebook Messenger 55% อันดับ 5 Instagram 50% ตามล าดับ 

ทั้งนี้ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2560  รวมระยะเวลา 2 เดือน พบว่าผล
ส ารวจ กิจกรรมที่คนไทยนิยมท าผ่านออนไลน์มากที่สุดคือ อันดับ 1 Social Media 93.64 %  อันดับ 2 
การรับ-ส่ง อีเมล 74.15 % อันดับ 3 ค้นหาข้อมูล 70.75 % อันดับที่ 4 ดูโทรทัศน์ / ฟังเพลง 60.72 % 
และอันดับที่ 5 ซื้อสินค้าและบริการ 51.28% 

ปัจจุบันราคาโทรศัพท์สมาร์ทโฟน มีราคาท่ีถูกลง มีฟังชั่นให้เลือกใช้งานหลากโดยเฉพาะการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G และ ผ่าน 
Wi-Fi ที่พัก ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ท างานเป็นต้น เมื่อสามารถเข้าถึง Internet ได้มาก
ขึ้น ท าให้เกิดธุรกรรมการค้า – ขาย สินค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, 
Instagram และ ฯลฯ ขยายวงกว้างมากขึ้น ธนาคารได้มีการพัฒนาปรับปรุงการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านช่องทาง Mobile Application ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม ท า
ให้การซื้อ – ขาย สินค้าออนไลน์สะดวกรวดเร็ว และง่ายขึ้นตามไปด้วย 

พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด
(KPD), บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด (KPS), บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ ากัด (KPT), 
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (KPI) และบริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(KPDC) ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยพนักงานจ านวน 5% ปฏิบัติงานในเวลาปกติ 
คือ เข้างาน 9.00 – 18.00 น. และหยุดงานในวันหยุดราชการ และจ านวน 95% ปฏิบัติงานเป็นรอบ 
(เป็นกะ) สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงท าให้พนักงานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่
สะดวกในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าตาห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป หรือตามตลาดนัด ดังนั้น
ทางเลือกในการซื้อสินค้าออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ เปิด
ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งค าสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา สินค้าที่ขายบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันมีให้
เลือกมากมายหลากหลาย สามารถค้นคว้าหาข้อมูล น าสินค้าแต่ละร้านค้ามาเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันการแข่งขันของร้านค้าออนไลน์สูงมาก มีการออก Promotion ที่น่าสนใจมากมาย เพ่ือดึงดูด
ลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านค้าของตนเองาน และบริษัทฯ มีการเปิดขายสินค้าออนไลน์ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของบริษัทเอง มีโปรโมชั่นส าหรับพนักงานออกมาเป็นช่วง ๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขายของ
บริษัทฯ รวมถึงมีการน าเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ จากบริษัทชั้นน าที่มาน าเสนอโปรโมชั่นเพ่ือขายสินค้า
ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป โดยติดต่อผ่านทางฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน โดยน าผลการวิจัยที่ได้ส่ง
ให้กับฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน ฝ่ายการตลาดและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ จัดโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน เพ่ือกระตุ้นยอดขาย รวมถึงจัดหา
สวัสดิการให้กับพนักงานได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง คัดกรองสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่บริษัทชั้นน าอ่ืน ๆ 
เข้ามาติดต่อน าเสนอ Promotion และสิทธิพิเศษนั้น ๆ ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป 

 

2. วัตถปุระสงค์งำนวิจัย 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
 

3. ขอบเขตงำนวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
วิจัยแบบการส ารวจ (Survey Research)ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ 
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Docs ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่การศึกษา คือ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน

บริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท คิง 
เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด (KPD), บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด (KPS), บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์
ฟรี จ ากัด (KPT), บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (KPI) และบริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (KPDC) ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 4,040 คน (ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์-
ปฏิบัติการ บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด, 2561) ซึ่งใช้แบบสอบถามจ านวน 364 ชุด  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

  ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน - ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผล
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ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์การโฆษณา (advertising), การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว 
(public relations and publicity), การขายโดยบุคคล (personal selling) และการตลาดเจาะตรง 
(direct marketing) 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

4. กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

           ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดงานการวิจัย 
 

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐานที่  1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์  
ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
 

 

ปัจจัยทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำออนไลน์ของ

พนักงำนกลุ่มบริษัท  

คิง เพำเวอร์ ที่ปฏิบัติงำน  

ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
ปัจจัยทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

(Promotion mix) 
1. การโฆษณา (advertising) 
2. การส่งเสริมการขาย (sales promotion)   
3. การประชาสมัพันธ์และการเผยแพร่
ข่าว (public relations and publicity)  
4. การขายโดยบุคคล (personal selling)  
5. การตลาดเจาะตรง (direct marketing) 
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6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ก ำหนดประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง : พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  โดยอ้างอิงข้อมูลจากสรุปการท าบัตรรักษาความปลอดภัยเข้าพ้ืนที่หวงห้ามท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 4,040 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)  ก าหนดขนาดของ
กลุ่ มตั วอย่ าง  ใช้ สู ตร                                      ได้กลุ่มตัวอย่าง 364 คน และใช้การใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการส ารวจแบบออนไลน์ 

(Online Survey) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด บทความ เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย โดยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - 
List) ให้เลือกเพียง 1 ค าตอบ  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

กำรเก็บข้อมูล 
 ได้ท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 364 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google 
Docs เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ง่ายที่สุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ผลอธิบายผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบค่า Independent Samples (t-test)  T และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม (Anova) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple regression analysis) 
 
7. ผลกำรวิจัย 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนสูงสุดเท่ากันจ านวน 2 ตัวเลือก คือ 15,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ 
          จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  =3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน  ได้แก่ มีด้านการส่งเสริมการขาย  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄  =4.06)  และรองลงมา คือ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว  (x̄  =4.05) ด้านการโฆษณา  (x̄  =4.04) ด้านการขายโดยบุคคล  

(x̄  =3.95) และด้านการตลาดเจาะตรง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̄  =3.80) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 

  ด้านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  =4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
สินค้ามีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ หรือผ่าน เว็บไซด์ที่ขายอย่างแพร่หลาย ชวนให้น่าทดลอง มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด และรองลงมา คือสินค้าคุณภาพดี มีชื่อเสียง และมีเอกสารรับรองคุณภาพ เช่น อย., ISO เป็นต้น 
ตามล าดับ 

    ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีบริการจัดส่งสินค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย สะดวก 
และปลอดภัย ได้ส่วนลด สินค้าราคาถูกกว่าร้านค้าทั่ว ๆ ไป ของแถม หรือของสมนาคุณมอบให้ และ 
การสะสมคะแนน เพ่ือแลกรับสินค้า หรือรางวัลพิเศษ ตามล าดับ 

    ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  =4.05) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แก่  มีการรับประกันสินค้า กรณีสินค้า ช ารุดเสียหาย (ตามเงื่อนไขที่
ตกลงกับผู้ขายก่อนการสั่งซื้อ) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา คือ  เว็บไซด์ หรือช่องทางการซื้อสินค้า
ออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกับรูปภาพ (ตามเงื่อนไข
ทีต่กลงกับผู้ขายก่อนการสั่งซื้อ)  ตามล าดับ 

    ด้านการขายโดยบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า พนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ  
พนักงานขายน าเสนอสินค้าได้น่าสนใจ พนักงานขายสามารถตอบค าถามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี และพนักงานขาย มีความน่าเชื่อถือ 73) ตามล าดับ 

    ด้านการตลาดเจาะตรง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า โปรโมชั่นสินค้าที่ส่งมาทาง E-Mail มีความน่าสนใจ link เข้า เว็บซื้อขายง่าย สะดวก
รวดเร็ว เช่น โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษส าหรับสมาชิก เป็นต้น อยู่ในระดับมาก  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำออนไลน์ของพนักงำนกลุ่มบริษัท คิง 
เพำเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงำน  ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
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ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป 

ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มีความสะดวก 
เนื่องจากสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมาอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ  
ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์เหมาะกับวิถีชีวิตของท่านในปัจจุบัน   คิดว่าขั้นตอนใน
การซื้อสินค้าออนไลน์มีความง่าย ไม่ซับซ้อน คิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์มีราคาถูกกว่า
ตามท้องตลาด คิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความปลอดภัย และคิดว่าการ
ซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามที่ท่านต้องการ  ตามล าดับ 

สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ

พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่างกัน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่างกัน   

สมมติฐำนที่ 2  ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ปัจจัยการส่งเสริม
การตลาดด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดเจาะตรง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

8. อภิปรำยผล 
 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   พบว่า  อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับสินค้ามีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ หรือผ่าน เว็บไซด์ที่ขายอย่างแพร่หลาย ชวนให้น่า
ทดลอง  โดยต้องเป็นสินค้าคุณภาพดี มีชื่อเสียง และมีเอกสารรับรองคุณภาพ เช่น อย.,  ISO เป็นต้น  ส่วน
ใหญ่คิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มีความสะดวก เนื่องจากสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยการ
ซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน  มีขั้นตอนในการซื้อสินค้าออนไลน์มีความ
ง่าย ไม่ซับซ้อน  ท าให้การซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์มีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด  ซึ่งคิดว่าการซื้อ
สินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความปลอดภัย และคิดว่าการซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์จะ
ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ท่านต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 
33, อ้างอิงในพวงแก้ว บวรกิจสุธี , 2556 ) กล่าวว่า ผู้ซื้อจะมีลักษณะการซื้อ มีเหตุผล และความชอบที่
แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
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การรับรู้ถึงความต้องการ ผู้บริโภคจะตระหนักถึงความต้องการในสิ่งที่ตนเอง รู้สึกว่ายังขาดหาย และจะ
มองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาเติมเต็มให้กับความต้องการนั้น ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูลผู้บริโภค 
จะพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการให้มากที่สุด เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ ขั้นตอน
ที่ 3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ท าการเปรียบ เทียบเพ่ือหาทางเลือกท่ีดี
และเหมาะสมกับตนเองที่สุดขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจ ท าการซื้อจริง ซึ่งผู้ซื้อต้อง
ตัดสินใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตราผลิตภัณฑ์ และปริมาณการซื้อ ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ-การใช้ ผู้ซื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการซื้อ 
การใช้ ที่ต่างกัน คือ เมื่อพึงพอใจก็จะท าการซื้อซ้ า และอาจกลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดีได้ เมื่อไม่พึง
พอใจก็จะเลิกใช้ หรืออาจเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตินา จันทร์หวร 
(2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม 
ของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้า 
กิ๊ฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า สามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ รองลงมาคือ มี
สินค้าตรงตามความต้องการ ราคาเหมาะสม สั่งซื้อ ง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว 
ขั้นตอนในการสั่งซื้อไม่ ยุ่งยากซับซ้อน มีการให้รายละเอียดข้อมูลสินค้าชัดเจน ไม่เคยมีประวัติทุจริต ใน
การด าเนินธุรกิจ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มีการปรับปรุงข้อมูลของ สินค้าให้มีความทันสมัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่างกัน พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง 
เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และพบอีกว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ที่แตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า ทั้งนี้เนื่องจากสถานะภาพของ
ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่นักการตลาดสามารถน ามาพิจารณาถึงแนวโน้มของการเป็นอยู่ว่าโสด หรือแต่งงาน 
เพราะท้ัง 2 อย่างนี้  มีความแตกต่างกัน เช่น ถ้าแต่งงานแล้วความต้องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการก็จะเป็นลักษณะครอบครัว ส่วนผู้บริโภคท่ีโสดความต้องการตัดสินใจซื้อจะเป็นลักษณะของใช้
ส่วนตัวมากกว่า หรือมีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่าเป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์  
ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน
เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พบว่า ปัจจัยการ
ส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดเจาะตรง ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกว่า 4P ซึ่งน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้านของการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กับลูกค้า ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบ
แน่น ต่อผู้บริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
ระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน  
(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรือ เป็นกิจกรรมติต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพ่ือเป็นการให้คามรู้ ชักจูง 
หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์สินคาหรือบริการ  
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านส่วนประสมส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ 
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และงานวิจัยของ สุฑามาศ จันทรถาวร (2556) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบน Facebook 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดคือปัจจัยด้านลักษณะทางการส่งเสริมการตลาด 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1. จากการวิจัย พบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภค
มีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ควรให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าโดย
การสร้างข้อมูลกระตุ้นด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคมีความสนใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น  
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2. จากการวิจัย พบว่า  ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านสถานภาพ
แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน  จึงควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอสินค้าโดยการเลือกใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันได้  
โดยการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายประเภทเพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกสถานภาพ เพ่ือความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  
             3. จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย และ
ด้านการตลาดเจาะตรง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงควรให้ความส าคัญกับด้านการโฆษณา ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ
ผ่าน เว็บไซด์ที่ขายอย่างแพร่หลาย ชวนให้น่าทดลอง โดยมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย สะดวก และ
ปลอดภัย เน้นการสะสมคะแนน เพ่ือแลกรับสินค้า หรือรางวัลพิเศษ และจัดโปรโมชั่นสินค้าที่ส่งมาทาง  
E-Mail มีความน่าสนใจ link เข้า เว็บซื้อขายง่าย สะดวกรวดเร็ว เช่น โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ส าหรับสมาชิก เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสะดวก ความง่าย เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้บริโภค  

  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืนหรือเป็นการศึกษาเชิง

เปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างคนละพ้ืนที่คนละกลุ่มGenerationเพ่ือรับทราบถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของกลุ่มผู้ซื้อในแต่ละพ้ืนที่ที่มีสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันว่าจะให้
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ต่างกันในลักษณะใด 

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการให้บริการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ือผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิให้ดียิ่งข้ึน 
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กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กำรที่ส่งผลตอ่ประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรของโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฏร ์

เขมิกา ทรงผาสุก* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา การจัดการความรู้ในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล กลยุทธ์การจัดการความรู้ และ

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้สูงที่สุดคือ ด้านการบ่งชี้ความ รู้ 

(x̅=3.94) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (x̅=3.65) ด้านการเข้าถึงความรู้ (x̅=3.57) ด้านการ

จัดการความรู้ให้เป็นระบบ (x̅=3.55) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ (x̅=3.54) ด้านการ

ประมวลกลั่นกรองความรู้ (x̅=3.51) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน (x̅=3.42) ด้านการเรียนรู้ (x̅=3.37) 

ตามล าดับ ส่วนระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงที่สุดคือ การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองผู้มาใช้

บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด(x̅=4.29) ความเชื่อมั่นและมีความผูกพันกับองค์การ (x̅=3.61) 

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ (x̅=4.13) การอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมายสุดความสามารถจนแล้วเสร็จตามแผน (x̅=4.02) จัดล าดับความส าคัญงานที่ต้อง

ปฏิบัติก่อนหลัง (x̅=3.94) การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (x̅=3.79) การได้รับการ

ฝึกอบรมให้ท างานอย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงาน (x̅=3.69) มีการออกแบบวิธีการท างานเพ่ือ

พัฒนางาน (x̅=3.62) ปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด (x̅=3.49) ได้รับมอบหมายงานตามปริมาณ

ที่เหมาะสม (x̅=3.32 ) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่าการ
จัดการความรู้โดยรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่าด้านการ
เข้าถึงความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ามาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

 
ค ำส ำคัญ: การจัดการความรู้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
 กระแสโลกและเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันที่ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างาน

เปลี่ยนไปการแข่งขันที่รุ่นแรง ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้และความรวดเร็ว ท าให้องค์การที่เคยมั่งคั่ง

ในอดีตไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีการปรับตัว ส่วนองค์การที่ยืนหยัดอยู่ได้ก็คือองค์การที่พร้อมจะ

เรียนรู้และพร้อมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่า องค์การ

เรียนรู้ (Learning Organization) เท่านั้นที่สามารถด ารงอยู่ได้ (Marquardt, 2548) 

ปัญหาผลกระทบอันรุนแรงที่องค์การธุรกิจต่าง ๆ ก าลังเผชิญอยู่ ได้แก่การปรับองค์การ การปรับ

โครงสร้าง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ  ที่ต้องมุ่งไปสู่ความส าเร็จ ปัญหาการขาดแคลนทักษะที่เพ่ิมขึ้น 

การแข่งขันกับบริษัทที่มีก าลังความสามารถมากที่สุด ความก้าวหน้าของเทคโนโนโลยี รวมทั้งความต้องการ

ขององค์การที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ท าให้องค์การทั่วโลกต้อง 

การให้เกิดการเรียนรู้ในสถานที่ท างานและในกลุ่มพนักงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีท าให้ผู้จัดการต้องบริหารความรู้แทนการบริหารคน เทคโนโลยีท าให้สาเหตุวิธีการ 

และสิ่งที่พนักงานจะเรียนรู้เปลี่ยนไป เทคโนโลยีผลักดันให้ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรต้องสร้าง

วิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และสร้างการเรียนรู้ที่สนองตอบและยืดหยุ่นมากขึ้นตลอดเวลา (Van 

Buren, 2001 อ้างถึงใน บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพลาพรรณ ค าพรรณ์, 2550: 1-3) 

จากการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ สิ่งที่ผลักดันให้องค์การสร้างองค์การเรียนรู้ คือเทคโนโลยี

และการแข่งขันที่จะช่วยให้องค์การสามารถเคลื่อนย้ายความรู้ได้รวดเร็วขึ้น พนักงานที่มีทักษะและ

ความรู้ มีทางเลือกในการท างานมากขึ้นกว่าเดิม (Manville (2001) ระบุว่า การเรียนรู้ท าให้พนักงาน

พร้อมที่จะท างานใหม่ ๆ และปรับตัวเข้ากับบทบาทต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

โยกย้าย สับเปลี่ยน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในช่วงของการแข่งขันที่เข้มข้น และการเรียนรู้นี้เองเป็น

รากฐานของการพัฒนาทางอาชีพ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของทุนมนุษย์ และท าให้บริษัทสามารถ

สร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น มีการบริหารที่ดีกว่าเดิม และมีผลก าไรมากกว่าที่เคยเป็น การเรียนรู้เป็น

หัวใจของการปรับตัวและการเอาตัวรอดในสภาพ แวด ล้อมของการแข่งขัน 

วงการธุรกิจได้ผ่านการเรียนรู้ในระบบการบริหารรูปแบบต่าง ๆ มาหลากหลายและเริ่มความท้า

ทายในศตวรรษใหม่ เพ่ือความได้เปรียบที่ยั่งยืนต่อการแข่งขันในทุกรูปแบบ โดยเริ่มยอมรับกันว่าพัฒนา 

การของนวัตกรรมการแข่งขันใด ๆ แท้ที่จริงมาจากคน จึงมีค าถามเกิดขึ้นว่าท าไมไม่เตรียมคนให้พร้อม

และเก่งที่สามารถแข่งขันได้แบบคนต่อคนอันเป็นที่มาของการพัฒนาองค์การให้มีอัจฉริยภาพด้วย

กระบวนการพัฒนาองค์การเรียนรู้ควบคู่กับการบริหารภูมิปัญญา (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 2543: 49) 

“คน” คือผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่าและเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับผู้  

ประกอบการและเป็นผู้สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า การสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ละวันจึงต้อง
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ด าเนินไปอย่างมีคุณค่าด้วยภูมิปัญญา ด้วยความต่อเนื่องในลักษณะการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิจารณ์เชิง

สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นภูมิปัญญาที่สามารถน าไปสู่การประยุกต์และพัฒนาในตัว

ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีกระบวนการบริหารและกระบวนการปฏิบัติโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ 

 บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ จ ากัด (มหาชน) โรงพยาบาลเอกชนที่ด าเนินการให้งาน

บริการด้านสุขภาพ ได้พัฒนาและน าเทคโนโลยีและทักษะความรู้ใหม่ ๆ ด้านการรักษาเพ่ือพัฒนาการ

ให้บริการกับผู้มารับบริการอย่าสม่ าเสมอ ซึ่งในการพัฒนาองค์การธุรกิจจะต้องด าเนินการพัฒนาให้

เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริการเพ่ือให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง รวมทั้งพัฒนาพลัง

สร้างสรรค์จากบุคคลสู่องค์การให้มีระบบการเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาและให้มีบรรยากาศเปิด 

เพ่ือส่งเสริมและน าให้องค์การท างานเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความได้เปรียบในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน   

 ด้วยในปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายแผนก

ภายในองค์การ การรับผู้มาปฏิบัติงานใหม่ หรือการเกษียณอายุ ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานประสบปัญหาใน

เรื่ององค์ความรู้ของหน่วยงาน ในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูง หากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ

ปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ และความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์การ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเองให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการความรู้ที่

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปส่งเสริมพัฒนาและน าความรู้ประสบการณ์มาด าเนิน 

การถอดแบบอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นศูนย์รวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติ เน้นความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติ

หรือการท างานซึ่งส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การและบุคลากรโดยมีกระบวน การสรรหา

ความรู้ถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.2 เ พ่ือศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์การจัดการความรู้และสร้างความรู้ที่มี อิทธิพลกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า

จะมีความสัมพันธ์กับ การจัดการความรู้ในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์ โดยการก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

และผลกระทบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ (การบ่งชี้ความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การ

เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ การใช้เทคโนลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้) ตัวแปร

ตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (คุณภาพของการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน เวลาการ

ปฏิบัติงาน วิธีการ/กระบวนการด าเนินงาน) 

 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent)        ตัวแปรตำม (Dependent) 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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ขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรของโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์เฉพาะ 

พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (Nurse Division-IPD) จ านวน 13 แผนก (Wards) ซึ่งมีจ านวน 362 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคมคม 2561) ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้ของทาโร่ ยามาเน (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 190 คน

สุ่มหน่วยตัวอย่าง จากประชากรแต่ละหน่วยงาน โดยวิธีการสุ่ม อย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก โดยให้

หัวหน้ากลุ่มงานในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้จับสลากจากรายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามจ านวนตัวอย่างครบตามจ านวน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Window Version 24) 

โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ

คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 

และการวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 

 

4. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 96.3 จ านวน 183 คน และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.7 จ านวน 7 คน มีอายุน้อย

กว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 จ านวน 102 คน รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 

จ านวน 67 คน และอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1 จ านวน 21 คน ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.4  จ านวน 130 คน และระดับ

ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.6 จ านวน 60 คน ไมม่ีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญา

ตรี หรือระดับปริญญาเอก  ระดับต่ าแหน่งงานปัจจุบัน (Job Grade) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 1-3 (พนักงานระดับปฏิบัติการ) คิดเป็นร้อยละ 73.2  จ านวน 139 คน 

รองลงมาคือ ระดับ 4 (พนักงานระดับเจ้าหน้าที่) คิดเป็นร้อยละ 16.8 จ านวน 32 คน ล าดับถัดมาคือ 

ระดับ 5 (พนักงานระดับหัวหน้างาน) คิดเป็นร้อยละ 8.4 จ านวน 16 คน และ ระดับ 6 (พนักงาน

ระดับผู้บริหาร) คิดเป็นร้อยละ 1.6 จ านวน 3 คน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 9 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 34.2 จ านวน 65 คน รองลงมาคือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.8 
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จ านวน 49 คน ล าดับถัดมาคือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.7 จ านวน 45 คน และ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.3 จ านวน 31 คน ตามล าดับ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.3 มีอายุน้อยกว่า 

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.3   มีประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.2  ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 1-3 (พนักงานระดับปฏิบัติการ) 

คิดเป็นร้อยละ 73.2   

4.2 ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กำร 

โดยกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ข้อ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและ

แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ สามารถจ าแนกรายด้าน

และรายข้อดังนี้ 

  4.2.1 การบ่งชี้ความรู้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การ ระบุ

ประเภท ความส าคัญและความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิด 

เห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94)  เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการบ่งชี้ความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การของท่านมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจ / เป้าหมายในการจัดการความรู้อย่างชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19) รองลงมาคือ องค์การของท่านให้ความส าคัญกับความรู้ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) และ ท่านได้บันทึกสิ่งที่ส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51) ตามล าดับ 

 4.2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จาก

ภายใน/ ภายนอกองค์การ รักษาความรู้เก่าท่ียังมีประโยชน์และก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป เมื่อ

วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น คือ เห็นด้วยในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การจัดหาผู้เชียวชาญทั้ง

ภายใน/ ภาย นอกมาให้ความรู้ เช่น ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 3.93) รองลงมาคือ ท่านได้ปรับปรุงและน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และ ท่านได้จดบันทึกผลงานที่ผิดพลาดและปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือน ามาใช้ต่อไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปากลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.32) ตามล าดับ 

 4.2.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การรวบรวมข้อมูลความรู้จากผู้มีประสบการณ์

เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตเมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างพบว่า มีความเห็นด้วยในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การได้มีการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถค้นหา 

และน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) รองลงมาคือ มีการ

รวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปเรียนรู้ได้  มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.48) และ มีการปรับปรุงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่

เสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.36) ตามล าดับ 

 4.2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการปรับปรุงเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้

ภาษาเดียวกัน เนื้อหาสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มี

ความคิดเห็นต่อการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ 

ข้อดีและข้อควรปรับปรุง มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.60) รองลงมาคือ มีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความรู้ที่จัดเก็บก่อนให้น าไปใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.57) และ มีการเก็บข้อมูลความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.45) ตามล าดับ 

 4.2.5 การเข้าถึงความรู้ ผู้ใช้ความรู้ สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายสะดวก 

รวดเร็วและได้ความรู้ถูกต้อง เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีความคิดเห็นต่อ

การเข้าถึงความรู้ โดยเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.66) รองลงมาคือ ท่านสามารถเข้าถึงความรู้ของหน่วยงานได้สะดวก รวดเร็ว 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.53) และ มีองค์การได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลความรู้ไว้ที่

เดียวกัน เพ่ือสะดวกในการค้นหามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ตามล าดับ 

  4.2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้วย 

กิจกรรมกลุ่ม ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว หรือการจัดท าเอกสารฐานความรู้ เมื่อ

วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีความคิดเห็นต่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

โดยเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หน่วยงาน

สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับน าเข้ารับการอบรม ทั้งภายใน ภายนอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.72) รองลงมาคือ หน่วยงานสนับสนุนให้มีการสอนงานแบบตัวต่อตัวจากผู้มี

ประสบการณ์มาก สู่ผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.43) และ 

ท่านมีโอกาสสรุปและเล่าถึงแนวคิดที่ได้รับกับเพ่ือนร่วมงาน หลังจากการเข้ารับการอบรม มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.12) ตามล าดับ 
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 4.2.7 การเรียนรู้ การน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า มีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.37)  เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่าน

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน มาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.38) และ มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนไปใช้อย่าง

ต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.36) ตามล าดับ 

 4.2.8 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ โดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความ รู้ โดย

เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การน า

โปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบมาสนับสนุนการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.54) รองลงมาคือ องค์การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาจัดการความรู้ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

โดยง่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.48) และ องค์การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้ทุกคนใน

องค์การเชื่อมโยงสื่อสารกันอย่างทั่วถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.44) ตามล าดับ 

 4.3 ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 

 เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ท่านปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองผู้มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ล าดับต่อมาคือ ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

สุดความสามารถจนแล้วเสร็จตามแผน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ท่าน

จัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องปฏิบัติก่อนหลัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 

ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3.79) ท่านได้รับการฝึกอบรมให้ท างานอย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสมอ มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ท่านมีการออกแบบวิธีการท างาน เพ่ือพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ท่านมีความเชื่อมั่นและมีความผูกพัน

กับองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61) ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตาม

เวลาที่ก าหนด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.49)  และ ท่านได้รับมอบหมายงานตาม

ปริมาณที่เหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.32) ตามล าดับ 
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4.4 ผลกำรทดสอบสมติฐำนกำรศึกษำ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ท างาน ต าแหน่ง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่

ต่างกัน (t = 1.06, Sig. = 0.48) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านอายุ ที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ต่างกัน (F = 0.455, Sig. = 0.635) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต่างกัน (F = 4.282, Sig. = 0.04) ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Anova) เพ่ือยืนยันความ สัมพันธ์ของระดับการศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่ า 

ระดับการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านต าแหน่งปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ต่างกัน (F = 2.069, Sig. = 

0.106) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ต่างกัน (F = 0.717, Sig. = 0.543) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ตามปัจจัยการจัดการความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์

เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig.>0.05) หมายความว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่า การบ่งชี้ความรู้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig.< 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นและทัศนคติว่า การสร้างและแสวงหาความรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ต่อความผูกพันต่อองค์ การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig. < 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นและทัศนคติว่า การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการประมวลกลั่นกรองความรู้ไม่มีความสัมพันธ์ เชิงบวก

ต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig.>0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นและทัศนคติว่า ด้านการประมวลกลั่นกรองความรู้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการเข้าถึงความรู้  ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig.>0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นและทัศนคติว่า การเข้าถึงความรู้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน  ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพัน

ต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig.>0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและ

ทัศนคติว่า การแบ่งปันแลกเปลี่ยน  ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งไม่สอด คล้อง



50 

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการเรียนรู้  ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (sig.>0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่า การเรียน 

รู้ไม่มีผลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ด้านการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์ การอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 (sig.< 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่า การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การจัดการความรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

5. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด้านเพศ อายุ ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่ง

งาน และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า เนื่องจากเป็นองค์การด้านสถานพยาบาล ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 96.3 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนด้านอายุ ต าแหน่งงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง

กัน จะไม่ส่งผลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากแต่ละต าแหน่งงานในแผนกจะมีความ

รับผิดชอบที่แตกต่างกัน และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องไม่มีความผิดพลาด เพราะหากเกิ ดความ

ผิดพลาดจะส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตของคนไข้ และมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องมีการตรวจสอบทุก

ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี. (2560: 246) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ

การจัดการความรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการความรู้ โดยภาพรวมจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ (Poomitat, P., 2000) ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษาที่มีผลต่อการส่งเสริมงานวิจัยใน

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพบว่า บทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกันมี

การส่งเสริมงานวิจัยในโรงเรียนโดยภาพรวมและทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  ทั้งอาจารย์เพศชายและเพศ

หญิงมีความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย เมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานแบบเดียวกันมีประสบการณ์ที่

คล้ายคลึงกันจึงท าให้ทัศนะของอาจารย์ต่อบท บาทผู้บริหารไม่แตกต่างกันและ  เนื่องจากความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่งผลให้บุคคลจะต้องพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้เท่าทันการ 

เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ จึงส่งผลให้บุคลากรไม่ว่าจะอยู่ ในช่วง อายุใด ย่อมมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถของ ตนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง   

ด้านการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.4  และระดับปริญญาโท คิด
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เป็นร้อยละ 31.6 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือน้อยกว่าปริญญาตรี  

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลักษณะของการปฏิบัติงานเป็นลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐาน และความรู้เฉพาะด้าน จึงท าให้

ระดับวุฒิการศึกษาส่งผลกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนีย์  

เปริญกุล (2556: 109) ศึกษาวิจัยเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ในต าบลโคกสะอาด ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับการศึกษามีความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน

ต าบลโคกสะอาดโดยรวมระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในต าบลโคกสะอาด 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยการจัดการความรู้ในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

ผลการวิเคราะห์ด้านการบ่งชี้ความรู้ หมายถึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจและเป้าหมายของ

องค์การระบุความส าคัญและประเภทความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน พบว่า มีความ 

สัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจากการที่องค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจและ

เป้าหมายขององค์การ รวมถึงขอบเขตและความรับผิดชอบชัดเจน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ทราบแนวทาง

ในการจัดการความรู้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรทราบว่า

เป้าหมายคืออะไร ต้องท าอะไร และมีความรู้อยู่ในระดับไหน ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนใจ รักษาพงศ์ 

(2551: 22) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จ องค์การต้องก าหนดวิสัยทัศน์

ให้ชัดเจน ก าหนดกลยุทธ์ที่จะด าเนินการพัฒนารูปธรรมของการเรียนรู้ รวมทั้งต้องมีการวัดผลเพ่ือน า

ผลมาพัฒนาปรับปรุงด าเนินงานขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2557: 66) 

ได้ศึกษา วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบ่งชี้ความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ ด้านการบ่งชี้ความรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ 

สุวรักษ์ (2554: 145) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง 

ซึ่งพบว่า การบ่งชี้ความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จิราพรรณ แสงมณี และวิรัตน์ ธรรมภรณ์ (2559: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ

การจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดความรู้หรือการบ่งชี้ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาราย

ข้ออยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเฉพาะการก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดการความรู้และการจัดท าแผนงาน/ 

โครงงานการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ การ

แสวงหาความรู้จากภายใน/ภายนอกองค์การ รักษาความรู้เก่าที่มีประโยชน์และก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้

แล้วออกไป พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจากการที่องค์การสามารถ

สร้างความรู้ใหม่ โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา 

หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพมาให้ความรู้ ซึ่งความรู้นั้น ๆ อาจจะเป็นในรูปของ

ประสบการณ์ในการท างาน ข้อสังเกตุ ข้อผิดพลาดที่ได้พบเจอและมีการปรับแก้ไขเพ่ือน ามาใช้ได้

อย่างเป็นปัจจุบัน จะท าให้บุคลากรได้รับข้อมูลความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรได้รับ

ความรู้ที่ทันต่อปัจจุบัน และมีผลโดยตรงกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ใจชนก 

ภาคอัต (2557: 66) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการสร้างและ

แสวงหาความรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การ ศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้เป็นการเสาะหา ปรับปรุง ดัดแปลง 

สร้าง ความรู้บางส่วน หรือการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัด  

ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน หรือความส าเร็จที่สะท้อนจากวิธีปฏิบัติงานที่  

เป็นเลิศ (Best Practices) ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ จิราพรรณ แสงมณี และวิรัตน์ ธรรมภรณ์ 

(2559: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ด้านการแสวงหาและการสร้างความรู้ พบว่า โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีทุกข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารและครู สนใจการแสวงหาความรู้และดึงความรู้จากเทคโนโลยี แหล่งภายนอกมาประยุกต์ 

และปรับปรุงเนื้อหาให้ เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ตนเองและองค์กรอย่าง ต่อเนื่องและฝึกฝน

ทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถใน การท างานของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตรงกับแนวคิด 

Nonaka & Takeuchi (2004) อ้างถึงในวิจารณ์ พานิช (2547) ว่าการแสวงหาและการสร้างความรู้

ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้ บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

รวดเร็วและการ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความ ช านาญมาเป็นที่ปรึกษาเป็น

การสร้างความรู้ใหม่ให้กับ ตนเองและหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งสอด คล้องกับ สุภัญชลี อ้นไชยะ 
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(2555: 152) จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจ โรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย การจัดการความรู้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของธุ รกิจโรงแรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการแสวง หา

ความรู้ ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลรอบตัวบุคลากร

สามารถแสวงหาข้อมูลและ น ามาใช้ในการท างาน มีการคัดเลือกความรู้ที่ เหมาะสมเพ่ือถ่ายทอดแก่

บุคลากรอ่ืน ๆ มีการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของบันทึกช่วยจ าและน ามาใช้ในการ

ท างานในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2555: 407) ศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์  ประกอบด้าน

กระบวนการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความ  ส าคัญต่อการ

แสวงหาความรู้มากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

ผลการวิเคราะห์ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลความรู้จากผู้มี

ประสบ การณ์ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต พบว่า มีความสัมพันธ์

เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยเห็นว่าหากองค์การสามารถจัดรวบรวมข้อมูล ด้านความรู้ รวบรวมประสบ 

การณ์ให้เป็น ความรู้อย่างชัดแจ้ง ที่สามารถเข้าถึงและค้นหาเพ่ือเรียนรู้ได้อย่างง่าย จะช่วยส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้ เนื่องจากในหน่วยงานมีความรู้ที่อยู่ในตัวคน อยู่ทั้งในด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และ/หรือ 

ประสบการณ์ ซึ่งหากสามารถรวบรวมให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง และท าให้เป็นระบบ มีการปรับปรังข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบันเสมอ จะช่วยเพ่ิมให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ จิราพรรณ แสงมณี 

และวิรัตน์ ธรรมภรณ์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะ

ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ ในระดับดี ทุกข้อ โดย เฉพาะ ข้อการรวบรวมแฟ้มงาน หนังสือ

ราชการ เอกสารเป็นระบบหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการใช้และติดตามผล รองลงมาคือข้อการก าหนด

นโยบายในการจัดเก็บเป็นองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการท างานและเรียนรู้ อย่างชัดเจนและการจัดโครงสร้าง

การจัดเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล(2552: 42) 

ได้ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ความรู้อยู่ในระดับ ปานกลางทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.93-3.28 ซึ่งในหัวข้อหน่วยงานมีการ

ประเมินผล การจัดการความรู้ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 2.93 

ซึ่งสอดคล้องกับ  อุดมรัตน์ จรัสศรี. (2560: 246) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของ
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ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง. ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า  

ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการจัดประชุมวิชาการ การสัมมนาหรือการ

ฝึกอบรม องค์กรมีการสรุปและจัดท าเป็นเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้บุคลากรบันทึกวิธี

ปฏิบัติงานในการท างานแต่ละครั้งอย่างเป็นระบบ มีการรวบรวมความรู้ที่ จ าเป็นต่อการท างานอย่างเป็น

ระบบเพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่ายและมีการจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบความเชี่ยว 

ชาญของบุคคลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ความรู้ สอดคล้องกับ แนวคิดของ (Boonyakit, B., 

2006: 17) กล่าวว่า การจัดหมวดหมู่เป็นขั้นตอนในการแปลงความรู้ขั้นต้นเพ่ือ การสร้างความรู้ที่ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) ที่ได้เรียนรู้ เพ่ือการสร้างเป็นความรู้ประเภทความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ๆ หรือต่อ

ยอดจากความรู้เดิม 

ผลการวิเคราะห์ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการปรับปรุงเอกสารให้เป็น

มาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน เนื้อหาสมบูรณ์ เข้าใจง่าย อนาคต พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ

ต่ า ผู้วิจัยเห็นว่า เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ได้ถูกน าไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรมีการสรุปเก็บ

จัดล าดับ และได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการจัดเก็บ รวมถึงมีการแยกหมวดหมู่การจัดเก็บ 

เพ่ือให้การค้นหาเป็นไปได้อย่างสะดวก รวมถึงมีรูปแบบและการใช้ภาษที่เข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ จิ

ราพรรณ แสงมณี และวิรัตน์ ธรรมภรณ์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการ

จัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการวิจัย

พบว่าด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้านและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีทุกข้อโดยเฉพาะข้อ

การจัดกระบวนการจัดท ามาตรฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในโรงเรียน และข้อการมีส่วนร่วมพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล เกิดประสิทธิผลในองค์กร การประมวลความรู้จึงเป็นด้านที่ส าคัญมาก เพราะจะต้อง

ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจและใช้ได้ง่ายเพื่อใช้เป็น คู่มือการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ  อุดมรัตน์ 

จรัสศรี. (2560: 246) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ พบว่า ครูมีความ

คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรสร้างเกณฑ์ประเมินที่ครอบคลุมสามารถวัดได้ทั้ง

ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลจากประเมินผลด้วยตนเอง 

ประเมินผลจากเพ่ือนและประเมินผลจากผู้ปกครองมี การปรับปรุง พัฒนาความรู้ และองค์กรมีการ

จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคัดกรอง และรวบรวมความรู้ทางการเรียนการ

สอน สอดคล้องกับแนวคิดของ (Award and Ghaziri 2004: 24) กล่าวถึง การกลั่นกรองความรู้ไว้ว่า 

เมื่อมีการจัดการกับข้อมูล สารสนเทศและความรู้แล้ว จะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูล เหล่านั้นเพ่ือให้
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สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยอาศัยกระบวนการ การพิจารณาจากบริบทรอบข้างการ  ร่วมมือ 

การรวมตัว การสร้างโครงการและแหล่งข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ด้านการเข้าถึงความรู้ หมายถึง ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้

ง่ายสะดวก รวดเร็วและได้ความรู้ถูกต้อง พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยเห็นว่า  

เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ควรมีแหล่งข้อมูลกลางที่บุคลากรทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวก และมีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งข้อมูล การเข้าถึง และประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรได้ทราบโดยทั่ว ซึ่งสอดคล้องกับ ใจชนก ภาคอัต (2557 : 66) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการ

ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า  

ด้านการเก็บและเข้าถึงความรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ด้านการเก็บและเข้าถึงความรู้ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก การเก็บและเข้าถึงความรู้เป็นองค์ประกอบ  หนึ่งในกระบวนการจัดการ

ความรู้โดยการจัดการความรู้ให้เป็นระบบเป็นการจัดการและจัดเก็บความรู้ที่องค์กรสร้างให้เป็น

หมวดหมู่และเก็บลงในฐานข้อมูลพร้อมกับด าเนิน การสร้างเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก มีระบบ

การรับรู้และตรวจสอบข่าวสารพัฒนาความก้าวหน้าของความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีหรือ

เครือข่ายอันเป็นการให้ความส าคัญกับความรู้ชัดแจ้งและความ รู้ฝังลึกอย่างเท่าเทียมกัน และมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ส่วนการเข้าถึงความรู้  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้น

เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ซึ่งควรมีการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้เช่น Intra Net Face Book Web Board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554: 145) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ทั้งนี้

เพราะว่าผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาค

กลางทั้ง 5 มหาวิทยาลัยมีการเวียนค าสั่ง กฎ กติกา ข้อบังคับหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ให้

บุคลากรทุกคนรับทราบ มีการจัดท า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้ทุกคนทราบและปฏิบัติงาน

ได้ มีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ขององค์กรไว้นที่เดียวกันเพ่ือสะดวกในการค้นหา เช่น งานวิจัย จุลสาร 

วารสาร บทความ คู่มือ หนังสือ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานและ

ผู้สนใจได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆ เสมอ สอดคล้องกับ อุดมรัตน์ จรัสศรี. (2560 :246) ศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ครู

มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความรู้ ข่าวสาร

ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่าง  ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มี
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เครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับงาน วิจัยของ  (Egbu, Hari 

and Renukappa, 2005) พบว่า การน าระบบการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรใด ๆ ก็ตาม ต้องมีการ

น าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งบุคลากรจ าเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีรู้แหล่งเก็บ  

ข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

ผลการวิเคราะห์ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้วย 

กิจกรรมกลุ่ม ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว หรือการจัดท าเอกสารฐานความรู้ พบว่า มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยเห็นว่าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงควรให้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งในรูปแบบของการจัดอบรม แล้วน ากลับไปสื่อสารในหน่วยงานหลังจากเข้ารับ

การอบรมแล้ว และให้มีการสอนงานแบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือเป็นการถ่ายโอนประสบการณือีกทางหนึ่ง ซึ่ง

สอดคล้องกับ จิราพรรณ แสงมณี และวิรัตน์ ธรรมภรณ์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิ

ภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับด ีและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยเฉพาะการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้

และความคิดเห็นร่วมกันบนพ้ืนฐานของการยอมรับเหตุผลของกันและกัน รองลงมาคือการจัดประชุม

หรือจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรใน  โรงเรียนและ

การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ โดยการ สอนงานจากหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญหรือเพ่ือนร่วมงาน 

ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) ได้อธิบายค าว่า “ความรู้” ที่น ามาใช้ภายใต้บริบทของการจัดการความรู้

ประกอบด้วย หลายส่วน เช่น ส่วนที่เป็นทักษะ (Skill) การปฏิบัติ (Practice) ทัศนคติ (Attitude) โดยมี

การเปรียบเทียบการจัดการความรู้เปรียบ ได้กับปลาทูซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว คือส่วนที่

เป็นเป้าหมายของการจัดการ ความรู้ส่วนตัวคือส่วนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น หัวใจของการ

จัดการความรู้และส่วนหางคือส่วนที่เป็นคลัง ความรู้หรือขุมความรู้ต้องมีการจัดการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ซึ่งสอดคล้องกับ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล(2552: 42) ได้ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การ

จัดการความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึง

และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเพียง 2 หัวข้อเท่านั้น ที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน

ระดับมาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ 3.56 คือ หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได ้และหน่วยงานสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

ในทุกระดับ ส าหรับที่เหลือมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่  ระหว่าง 

2.71-3.44 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรของหน่วยงานมีการทบทวน และต่อยอดความรู้

สู่นวัตกรรมใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554: 145) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการ

ความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง พบว่า ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มี

ผลการวิจัยว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่าบุคลากร

ส่วนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงขาดแรงจูงใจและให้ความส าคัญในการแบ่งปันแลก เปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน

และกันระหว่างเพ่ือร่วมงานหรือทีมงานน้อย บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น เนื่องมาจากภาระ

งานที่มีมากเกินไป จึงท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สอดคล้องกับ ใจชนก ภาคอัต (2557: 66) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ  คิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประ กันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ความรู้เป็น

องค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้โดยเป็นการน าความรู้เทคนิคในการ  ท างานเทคนิคการ

แก้ไขปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งท าได้หลากหลายวิธีการ 

ตัวอย่างเช่น เวทีความรู้ (Knowledge Forum) การประชุมทาง วิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

แลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice หรือ CoP) เป็นต้น กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ จัดท าเป็นเอกสารฐานความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดกิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice หรือ CoP) เวทีความรู้ (Knowledge Forum) การประชุม ทางวิชาการการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) แล้วสกัดองค์ความรู้จาก

กิจกรรมมาจัดท าเป็น Explicit Knowledge เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้ การน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า ผู้วิจัยเห็นว่า 

เมื่อมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้วควรสนับสนุนให้มีการน าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการน าไป

ปรับวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ จิราพรรณ แสงมณี และวิรัตน์  

ธรรมภรณ์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหาร

และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge 

Utilization) พบว่าประสิทธิ ภาพการจัดการความรู้ตาม ทัศนะของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ดีเมื่อ พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ คือ บุคลากรน าการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการน าความรู้มาใช้ประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียน วสันต์ ลาจันทึก (2550) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ท าให้การจัดการความ รู้ ประสบผลส าเร็จในส่วน

ของการน าความรู้ไปใช้ ได้แก่ การส่งเสริมบุคลากร โดยสนับสนุนงบประมาณ มีนโยบายแผนงานชัดเจน

ตลอดจนระบบสารสนเทศที่เป็น ปัจจุบันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจกระบวนการ ประเมิน
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ความรู้เพ่ือประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพ ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ ใจชนก ภาคอัต (2557: 

66) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า  การน าความรู้ไปใช้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านการน าความรู้ไปใช้

โดยรวม อยู่ในระดับมาก การน าความรู้ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน กระบวนการจัดการความรู้ การ

เรียนรู้เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ใน การท างานเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร

หรือเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการให้ผู้ได้รับความรู้น าความรู้ไปปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติตามแล้วมี

ปัญหาตรงไหนมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลปออนกลับ (Feedback) เพ่ือให้

หน่วยงานน าไปพิจารณาปรับปรุงงานเกิดระบบ การเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิด

การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับ อุดมรัตน์ จรัสศรี. 

(2560: 246) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

องค์กรสนับสนุนให้ บุคลากรน าความรู้ที่มีมาพัฒนางาน และสร้าง สรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงานได้

ตามมาตรฐานขององค์กรน า ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (Suwala, K., 2005) ศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ เทศบาลต าบล

หนองหิน กิ่งอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย พบว่า มีสภาพการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในด้านบุคคล 

วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณแต่ขาดการ แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บ และน าความรู้ไปใช้ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ บุคลากรมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับองค์กรอ่ืน ๆ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดับต่ ามาก ผู้วิจัยเห็นว่า หากองค์การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย จะช่วยให้ทุกคนใน

องค์การเชื่อมโยงสื่อสารกันอย่างทั่วถึง และเลือกใช้โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนก็จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากร

สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิกร จุลเจือ (2553: 49) วิจัยเรื่อง การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ กรณีศึกษา บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร 

สน เทศ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปัจจุบัน  

วิเคราะห์และหาวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือช่วยในการจัดการองค์ความรู้ จากการ

วิเคราะห์ปัญหาพบว่ากรณีศึกษาขาดระบบการจัดการความรู้ที่ดี จึงเริ่มจากการหาและคัดเลือกวิธีที่

เหมาะ สมที่สุด และส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานโดยปกติน้อยที่สุด ได้สิ่งที่ตอบสนองความ

ต้องการคือ 1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับแจ้งปัญหา 2) กระดานสนทนาส าหรับแสดงความคิดเห็น

และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 3) เว็บไซด์ส าหรับสรุปและท าให้ทราบโดยทั่วกัน จึงได้สร้างและทดลอง
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ใช้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่ดี และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณี เตชวิริยะ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล และ วิชิต อู่อ้น (2559: 13) ศึกษา

เรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพ่ือส่งต่อผลงาน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

โรงพยาบาลในประเทศไทย และได้สรุปผลการวิจัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น แนวความคิดท่ี เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ 

ความคิดเห็นด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ซึ่ง

หมายถึง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีการติดต่องานและ ประสานงาน

ได้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี และผู้ตอบ แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการสนับสนุน ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งหมายถึง หน่วยงานมีการ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนฐานข้อมูล ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และช่วยในการตัดสินใจ

ในการ ท างานในระดับดี และงานวิจัยของ เยาวรัชย์ พรประสิทธ์ (2557: 56) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ของกรุงเทพมหานคร  : กรณีศึกษาส านักงานเขตกลุ่ม

กรุงเทพใต้ ได้อธิบายถึง ตัวแปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุน การจัดการความรู้ 

ที่มีความ สามารถในการอธิบายหรือ ท านายความผันแปร เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ

จัดการความรู้ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ได้ร้อยละ 0.40 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าการจัดการความรู้ไป

ใช้ในองค์การดังนี ้

  1) การจัดการความรู้ควรเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคนและทุกหน่ วยงาน 

ให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าบุคคลและหน่วยงาน ปรับปรุงร่วมกัน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งใน

การปฏิบัติงาน 

  2) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มีการจัดหมวดหมู่

ชัดเจน และมีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  3) จัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

และสะดวก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อท ำวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาการจัดรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์การ และความรู้เฉพาะใน

หน่วยงานให้ชัดเจนและสามารถน ามาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

  2) ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากรแยกสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ที่

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานอย่างชัดเจน 

  3) ควรมีการประเมินผลการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานเพ่ือให้ทราบแนวทางที่ส าเร็จ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรบริกำรผู้โดยสำรในท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 

คคนางค์ สิงหวัฒนศิริ* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
ผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสาร
ในท่าอากาศยานภูเก็ตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการผู้โดยสารในท่า
อากาศยานภูเก็ต จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลในท่าอากาศยานภูเก็ต 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า เพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกันคือ เพศชายร้อยละ 49 และเพศหญิงร้อย
ละ 51 มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่
อยู่ที่ มากกว่า 50,000 บาท ความถี่ที่ใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็น 1-2 ครั้งต่อปี การแปรผล
ระดับของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม ได้ผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                                                             
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน 
ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน ,การตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้โดยสาร,การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน ,ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ด้านพาณิชย์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต และความพร้อม
ของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน,การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร,การรักษา
ความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน,ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
 ท่าอากาศยานหรือสนามบินเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศ เปรียบเสมือนประตูที่เชื่อมต่อ
การเดินทางจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งที่มีความรวดเร็วที่สุด ซึ่งควรให้ความส าคัญในด้านความ
ปลอดภัย ความรวดเร็ว และความสะดวกสบายต่ออากาศยานและผู้โดยสารที่มาใช้บริการในท่าอากาศยาน
นั้น ๆ เนื่องจากท่าอากาศยานเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือสนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของ
เกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นล าดับที่สามของประเทศ รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งมีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลง
ทุกวัน อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีน่าเชื่อถือและไว้วางใจ โดยการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 
เกิดความประทับใจในการบริการอันน าไปสู่การรับรู้ถึงคุณภาพการบริการ อันน าไปสู่การรับรู้ถึงคุณภาพ
การบริการ ปัจจัยส าคัญของคุณภาพการบริการที่ลูกค้าให้ความส าคัญ ประกอบด้วยองค์ประกอบของการ
บริการ 5 ประการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 
(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
(Assurance) ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) การศึกษาในครั้งนี้ได้เห็นถึง
ความส าคัญด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสาร ให้ได้รับความ
สะดวกสบายในการมาใช้บริการ ซึ่งเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานภูเก็ตที่เกิดขึ้น เช่น พ้ืนที่
แออัด  สิ่งอ านวยความสะดวกผู้โดยสารและอากาศยาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สินค้ามีราคาที่สูง
เกินไป  ปัญหาต่อความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและขั้นตอนในการด าเนินงานในการให้บริการ ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้ยังไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาความต้องการในการให้บริการเท่าที่ควร ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยาน
ภูเก็ตนั้นได้ผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ 
ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อการให้บริการ 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึงพอใจอันดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเพ่ือรองรับผู้โดยสารที่จะ
เพ่ิมขึ้นในอนาคตด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยาน
ภูเก็ต 
 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศ
ยานภูเก็ต 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ
หัวข้องานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต เพ่ือที่จะ
ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ต้องการศึกษา โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้ผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
ประกอบด้วย ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน การตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้โดยสาร การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน และตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) คือ คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยานภูเก็ต จ านวน N = เฉลี่ย 46,000 คนต่อวันโดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้ตาราง
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) หาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จะเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น n=400 ราย  ด้วยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) มีค่ามากกว่า 
0.926 ขึ้นไปในทุกตัวแปร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS)  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) 
ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติพ้ืนฐานแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และใช้การวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ(Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ 
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
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4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 400 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.3 และเพศชาย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อายุ 21 – 35 
ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ มากกว่า 50,000 บาท  
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเข้ามาใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อปี 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  
 4.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรผู้โดยสำรในท่ำอำกำศยำนภูเก็ต  

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจัยด้าน 
  คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม 

ปัจจัยผู้ปัจจัยผู้ให้บริกำร                                                                                     ( xˉ ) S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน 3.64 0.660 มาก 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร  3.68 0.799 มาก 
ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน 3.75 0.847 มาก 
ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย ์ 3.51 0.748 มาก 

รวม 3.65 0.677 มาก 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ใช้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และค่า S.D. เท่ากับ 
0.677 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน
ท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

 4.3 ข้อมูลด้ำนคุณภำพด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรผู้โดยสำรใน
ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
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ตำรำงที่ 2  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจัยด้านความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยภาพรวม 

ปัจจัยควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร (xˉ ) S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการผู้โดยสาร
ในท่าอากาศยานภูเก็ต 

 
3.60 

 
0.742 

 
มาก 

ด้านประสิทธิภาพต่อการให้บริการผู้โดยสาร
ในท่าอากาศยานภูเก็ต 

 
3.60 

 
0.755 

 
มาก 

รวม 3.60 0.719 มาก 

 
                จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้ใช้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านความพึงพอใจและประสิทธิภาพต่อการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 และค่า S.D. เท่ากับ 0.755 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง2ด้าน 
คือ ความพึงพอใจและประสิทธิภาพต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  

4.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย  
   4.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารใน
ท่าอากาศยานภูเก็ต มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) 
ยอมรับสมมติฐาน (H1)  หมายความว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.871 และ
มีค่าเข้าใกล้ 1 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง Correlation แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมากขึ้นจะมีผลทางด้าน
ความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต มากขึ้นด้วย 
   4.4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการกับประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่า
อากาศยานภูเก็ต มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) 
ยอมรับสมมติฐาน (H1)  หมายความว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.742 และ
มีค่าเข้าใกล้ 1 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง Correlation แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมากขึ้นจะมีผลทางด้าน
ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต มากขึ้นด้วย 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 3 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

         สมมติฐำน                                                                  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐานที่ 1 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 3 การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 4 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 5 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต   ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 6 การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต   ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 7 การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต   ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 8 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต   ยอมรับสมมติฐาน 

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  

          5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
    1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.3 และเพศชาย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 อายุ 21 – 35 ปี จ านวน 217 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ อายุ 36 - 45 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และล าดับ
สุดท้ายคือ อายุ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 
21.5  และล าดับสุดท้ายคือ ประถมศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.8 และล าดับสุดท้ายคือ อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  รายได้ มากกว่า 50,000 บาท  
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 190 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 และล าดับสุดท้ายคือ ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8เข้ามาใช้
บริการ 1-2 ครั้งต่อปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ 9 ครั้งต่อปีขึ้นไป จ านวน 110 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และล าดับสุดท้ายคือ 7-8 ครั้งต่อปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
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   2. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ
ผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยผู้

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการรักษา

ความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.75) รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.68) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความพร้อมของสิ่ง

อ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.51) 
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยผู้ให้บริการ ด้านความ

พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 

3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสายการบินให้เลือกใช้บริการหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ 

= 3.99) รองลงมาคือ มีจุดจ าหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.77)  

และล าดับสุดท้ายคือ อาคารรับรองผู้โดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.39) 
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยผู้ให้บริการ ด้านการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(xˉ = 3.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่เต็มใจช่วยเหลือเมื่อท่านสอบถามหรือต้องการความช่วยเหลือมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.79) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีความสามารถ ในการสื่อสารได้เป็น

อย่างดี มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.73)  และล าดับสุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้อธิบายถึงกฎ และ

ข้อบังคับตามมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.61) 
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ าแนกตามปัจจัยผู้ให้บริการ 

ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.75) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ประจ าตามจุดต่าง ๆ ในท่าอากาศ

ยานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.79) รองลงมาคือ ภายในอาคารรับรองผู้โดยสารมีระบบการรักษาความ

ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.77)  และล าดับสุดท้ายคือ มีการอ านวยความสะดวกและดูแลความ

ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.71)  
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยผู้ให้บริการ ด้านความ

พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการภายใน ท่าอากาศยานหลากหลาย 

เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.65) รองลงมาคือ ภายในท่าอากาศ

ยานมีบรรยากาศที่ดี มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.55)  และล าดับสุดท้ายคือ มีลิฟต์และบันไดเลื่อนที่เพียงพอ

กับจ านวนผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.30) 
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต และ ด้านประสิทธิภาพต่อการ

ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.34) 
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการรักษาความ

ปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.63) รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจต่อการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร  มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.61) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านมีความ

พึงพอใจต่อความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.56) 
   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ด้านประสิทธิภาพต่อการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และในแต่ละเที่ยวบินให้บริการอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( xˉ = 3.66) 

รองลงมาคือ การดูแลความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.65)  

และล าดับสุดท้ายคือ ความคุ้มค่าในการใช้บริการท่าอากาศยาน ร้านค้า มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.46) 

  5.2 อภิปรำยผล  
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต มี
ประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  รายได้ มากกว่า 
50,000 บาท  เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต 1-2 ครั้งต่อปี 
   ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในด้านพาณิชย์ 
   ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบิน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีสายการบินให้เลือกใช้บริการหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีจุด
จ าหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่เหมาะสม และล าดับสุดท้ายคือ อาคารรับรองผู้โดยสารมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม   
   ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เจ้าหน้าที่เต็มใจช่วยเหลือเมื่อท่านสอบถามหรือต้องการความช่วยเหลือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีความสามารถ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และล าดับสุดท้าย
คือ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้อธิบายถึงกฎ และข้อบังคับตามมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน  
   ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ประจ าตามจุดต่าง ๆ ในท่าอากาศยานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา
คือ ภายในอาคารรับรองผู้โดยสารมีระบบการรักษาความปลอดภัย และล าดับสุดท้ายคือ มีการอ านวย
ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ  
   ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการภายใน ท่าอากาศยานหลากหลาย เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ภายในท่าอากาศยานมีบรรยากาศที่ดี และล าดับ
สุดท้ายคือ มีลิฟต์และบันไดเลื่อนที่เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ  
  ปัจจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ ด้านความพึงพอใจต่อ
การให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต และ ด้านประสิทธิภาพต่อการให้บริการผู้โดยสารในท่า
อากาศยานภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ จิรายุ อักษรดี (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสายการบินในประเทศไทย ในการเดินทางเส้นทาง
การบินในประเทศ  โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps เพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจัยทาง
การตลาดบริการใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบินดังกล่าว ของ
ผู้โดยสารชาวไทยมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดตามล าดับ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารที่เคยใช้
บริการการเดินทางทางอากาศในเส้นทางการบินในประเทศ ในระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 400 ตัวอย่าง 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ใน
เส้นทางบินในประเทศ เรียงตามล าดับความส าคัญมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ
การให้บริการ (Process) ได้แก่ กระบวนการส ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสารที่ถูกต้องรวดเร็ว การเลือก
และเปลี่ยนที่นั่งโดยสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ความสะดวกสบายของที่นั่งบนเครื่องบิน ห้องโดยสาร 
ห้องน้ าสะอาด กระบวนการให้บริการที่รวดเร็วของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการตรวจรับบัตร
โดยสารและน าผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่ถูกต้องและรวดเร็วของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน , ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ มีเส้นทางบินตรงตามความต้องการ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินและสัมภาระ, ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ได้แก่ การพูดและมารยาทของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน – พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินและพนักงานส ารองที่นั่ งและออกบัตร
โดยสาร ทั้งยังมีปัจจัยด้านเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงงานประจ าสายการบิน , ปัจจัยที่
สัมผัสด้านอ่ืน ๆ (Physical), ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่ การโฆษณาผ่าน 
Internet และ Social Network การโฆษณาร่วมกับบัตรเครดิต การโฆษณาผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ,  
ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย (Place) ได้แก่ การจ าหน่ายบัตรโดยสารผ่าน Airline Official website 
การจ าหน่ายผ่าน Internet-Social Network และการช าระเงินผ่าน Electronic Banking , และปัจจัย
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ด้านราคา (Price) เป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ บัตรโดยสารประเภทซื้อ 1 แถม 1 บัตรโดยสารราคาพิเศษเมื่อ
ท าการซื้อล่วงหน้า บัตรโดยสารรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 
 อริสรา เสยานนท์ (2554) ในการศึกษาการรับรู้คุณภาพของการให้บริการของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ พบว่าการรับรู้ถึง
คุณภาพในการให้บริการจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศ ยาน สุวรรณภูมิ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนะ พูนทองชัย (2556) ที่ศึกษาการรับรู้คุณภาพที่ มี ผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาออก ซึ่งการรับรู้คุณภาพ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้ 
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองให้ความมั่นใจและการเอาใจใส่ โดยงานวิจัย พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพ
ในการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 
 สมมติฐานที่ 1 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบินส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 2 การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 3 การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 4 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านบริการการบิน การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร การรักษาความปลอดภัยภายในท่า
อากาศยาน และ ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต  
 สรุปได้ว่า ปัจจัยผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยาน
ภูเก็ต คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงสอดคล้องกับวิจัยของ จิรายุ อักษรดี (2554) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสายการบินใน
ประเทศไทย ในการเดินทางเส้นทางการบินในประเทศ  โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 7Ps เพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดบริการใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตร
โดยสารของสายการบินดังกล่าว ของผู้โดยสารชาวไทยมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดตามล าดับ โดย
ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารที่เคยใช้บริการการเดินทางทางอากาศในเส้นทางการบินใน
ประเทศ ในระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ในเส้นทางบินในประเทศ เรียงตามล าดับ
ความส าคัญมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) ได้แก่ 
กระบวนการส ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสารที่ถูกต้องรวดเร็ว การเลือกและเปลี่ยนที่นั่งโดยสารโดย
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ไม่เสียค่าใช้จ่าย ความสะดวกสบายของที่นั่งบนเครื่องบิน ห้องโดยสาร ห้องน้ าสะอาด กระบวนการ
ให้บริการที่รวดเร็วของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการตรวจรับบัตรโดยสารและน าผู้โดยสารขึ้น
เครื่องที่ถูกต้องและรวดเร็วของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน , ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ 
มีเส้นทางบินตรงตามความต้องการ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยของทรัพย์สินและ
สัมภาระ, ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ได้แก่ การพูดและมารยาทของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
– พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินและพนักงานส ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ทั้งยังมีปัจจัยด้าน
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของพนักงงานประจ าสายการบิน , ปัจจัยที่สัมผัสด้านอื่น ๆ (Physical), 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่ การโฆษณาผ่าน Internet และ Social 
Network การโฆษณาร่วมกับบัตรเครดิต การโฆษณาผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ,  ปัจจัยด้านสถานที่จัด
จ าหน่าย (Place) ได้แก่ การจ าหน่ายบัตรโดยสารผ่าน Airline Official website การจ าหน่ายผ่าน 
Internet-Social Network และการช าระเงินผ่าน Electronic Banking , และปัจจัยด้านราคา 
(Price) เป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ บัตรโดยสารประเภทซื้อ 1 แถม 1 บัตรโดยสารราคาพิเศษเมื่อท าการ
ซื้อล่วงหน้า บัตรโดยสารรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 
 พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2555) ศึกษา ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสาย
การบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ  เก็บรวบรวมข้อมูลขากผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่พึงพอใจกับการให้บริการ โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
การติดต่อสื่อสาร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านบุคคล เป็นเหตุผลที่เลือกใช้บริการของ
สายการบินต้นทุนต่ า โดยเฉพาะในด้านราคาที่เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ า   
 สมมติฐานที่  5 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการบินส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 6 การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 7 การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 8 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประกอบด้วย ความพร้อมของสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านบริการการบิน การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร การรักษาความ
ปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน  และ ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ต 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารใน
ท่าอากาศยานภูเก็ตคือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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  5.3 ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานภูเก็ตผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
                1. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศ
ยานให้มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้โดยสารเพ่ือให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วตรงตามความ
ต้องการของผู้โดยสาร 
  2. ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านพาณิชย์ ในส่วนของทางด้านอาหาร 
และเครื่องดื่มสิ่งส าคัญที่เห็นได้ชัดเจนคือประเด็นของความหลากหลาย ของอาหารเครื่องดื่ม ทั้งที่ท่า
อากาศยานภูเก็ตให้บริการผู้โดยสารหลายเชื้อชาติศาสนา แต่ยังมีความเหมาะสมของอาหารที่ยังน้อย
อยู่ ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร เช่น อาหารฮาลาล, อาหารจีน เป็นต้น 
  3. ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม ควรขยายขนาดของห้องรับรองให้มีขนาดกว้างข้ึน
เพ่ือลดความแออัดของผู้โดยสารในช่วงที่มีการเดินทางมาก รวมถึงควรเพ่ิมจ านวนห้องน้ าภายในห้องรับรอง 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
จากงานวิจัยข้างต้นควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกช่วง

อายุ อาชีพ และขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพ่ือจะได้ศึกษาว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้หรือไม่ และมีปัจจัยอ่ืนใดหรือไม่ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตที่แตกต่างจากงานวิจัยข้างต้น เพ่ือให้น าผลงานวิจัยที่ได้ไปศึกษา
เพ่ิมเติมและพัฒนาการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตในอนาคต 
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บทบำทกำรก ำกับดูแลกำรจัดหำไฟฟ้ำของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน

จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 

คุณากร เปี่ยมฟ้า* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาบทบาทการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และที่ได้ศึกษาจากเอกสารมาท าการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประมวลข้อมูลเข้าด้วยกันตาม
ข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผลออกมาในลักษณะพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษาต่อไป 

ผลการศึกษา พบว่า บทบาทคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานในการก ากับดูแลการ
จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจขนาดเล็กมากต้องเป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐและอยู่ภายใน
ขอบเขตที่ได้รับตามกฎหมาย ซึ่งการก าหนดกติกาต่าง ๆ ต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ เพ่ือให้การประกอบกิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ รวมทั้งค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม 
 
ค ำส ำคัญ: กกพ. การก ากับดูแล การจัดหาไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
 

1. บทน ำ 
  ประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงหลัก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ  
ถ่านหิน และน้ ามันเตา เป็นต้น แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนที่มากขึ้น ท าให้มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จึงต้องมีการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในขณะที่เชื้อเพลิง
ฟอสซิลนับวันจะเหลือน้อยลงและมีโอกาสหมดไปในที่สุด ประเทศไทยได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มี
นโยบายสนับสนุนให้มีการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าและส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้า
มามีบทบาทในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น จึงท าให้เกิดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ซึ่งท า ให้

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: kongengine@gmail.com 

mailto:kongengine@gmail.com
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กิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้บริโภคมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง
ช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐซึ่งเป็นการลดภาระหนี้สินของประเทศ ช่วยสร้างเศรษฐกิจ และช่วย
พัฒนาตลาดทุน 
  ตั้งแต่ปี 2532 รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Produce: 
SPP) ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
หรือชีวมวล โดยน าพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าเข้า
ระบบส่งไฟฟ้า และได้ขยายผลสู่การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน ๆ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ น้ า พลังงานลม จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Produce: VSPP) ขนาดก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 MW โดยมีการสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพ่ิม
ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
แผนพัฒนาก าลั งผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2558 – 2579 (PDP 2015:  Power 
Development Plan 2015) มีเป้าหมายในการลดสัดส่วนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลง 
และเพ่ิมสัดส่วนในการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป้าหมายในปี 2579 มีสัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่เพ่ิมข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 15-20  
  แต่เดิมการบริหารจัดการกิจการพลังงานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นผู้ก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลกิจการพลังงาน ซึ่งท าให้การตรวจสอบการท างาน รวมทั้งคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงานไม่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีการปรับ
โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน โดยแยกงานนโยบาย งานก ากับดูแล และการประกอบกิจการ
พลังงานออกจากกัน จึงมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือท าหน้าที่ก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ  
  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มี
บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับ
ใบอนุญาต ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราคาบริการและคุณภาพการให้บริการ 
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการ
พลังงาน ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่มี
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมต่อผู้ รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์
ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
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พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
  ส าหรับบทบาทของ กกพ. ในการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานและสอดคล้อง
กับแผนการจัดการพลังงานของประเทศ ตลอดจนได้ส่งเสริมการเปิดใช้ระบบโครงข่ายพลังงาน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และเสริมสร้างการแข่งขันการใช้ระบบโครงข่ายพลังงาน รวมทั้งการอนุญาตในการ
ประกอบกิจการพลังงาน และการตรวจติดตามการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าหลังจากอนุญาต เพ่ือให้
การประกอบกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพ 
  อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้ายังมีการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนระหว่างผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้ก ากับดูแล และผู้ปฏิบัติ รวมทั้งในการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้ามีปัญหาในการก าหนดกฎ
กติกา รวมถึงความเหมาะสมในก ากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงบทบาทของ 
กกพ. ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทการก ากับ
การจัดหาไฟฟ้าของ กกพ. จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาวิธีการในการ
ก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ศึกษาบทบาทการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของ กกพ. จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
 

3. วิธีกำรและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาจากกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ตลอดจนเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพ
ที่ 2 นี้ 
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4. ผลกำรศึกษำ  
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพจากการด าเนินการ
เก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จาก
ผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยใช้แบบค าถาม
ที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ รายงาน
การประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท
การก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของ กกพ. จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำระเบียบหรือประกำศจัดหำไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 
การจัดท าระเบียบหรือประกาศจัดหาไฟฟ้าเป็นการก าหนดกติกาส าหรับคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กมากที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของรัฐ โดยมี กพช. เป็นผู้ก าหนด
นโยบายให้มีการจัดหาไฟฟ้า ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขในการจัดหาไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ประเภท
พลังงานหมุนเวียน เป้าหมายการจัดหาไฟฟ้า อัตราการรับซื้อไฟฟ้า วิธีการแข่งขันและวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD และ กกพ. จะเป็นผู้ด าเนินการจัดสรรศักยภาพของระบบไฟฟ้าร่วมกับ
การไฟฟ้า 3 แห่ง รวมทั้งจัดท าระเบียบ ประกาศและกติกาในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก โดยการก าหนดคุณสมบัติและข้อก าหนดต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก ได้แก่ ความพร้อมด้านที่ตั้งโครงการ ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ความพร้อมด้านแหล่งเงิน
ลงทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านกฎหมาย รวมทั้งวิธีการคัดเลือก เงื่อนไขการ
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การวางหลักค้ าประกัน และข้อสงวนสิทธิ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. การจัดท าระเบียบและประกาศจัดหาไฟฟ้าซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้มี
บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มีขึ้นเพ่ือคัดเลือกให้ได้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐใน
การจัดหา ซึ่งระหว่างการจัดท าระเบียบหรือประกาศจัดหาไฟฟ้าส านักงาน กกพ. ได้มีการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก าหนด
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นระยะเวลา 
15 วัน ก่อนน าความเห็นเสนอต่อ กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือประกาศให้มี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการก าหนดกติกาต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐหรือ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงวิธีการก ากับดูแลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
ในขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเห็นว่า ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ กติกาบางประการอาจเคร่งครัด
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จนเกินไปและเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ จึงควรมีการผ่อนผันให้เข้มงวดน้อยลงและมีความยืดหยุ่น
มากขึ้น เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย และผู้ให้ข้อมูล
อีกคนเห็นว่ากติกาและข้อก าหนดต่าง ๆ ในการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้ามีความเหมาะสม เพราะการ
ก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแสดงให้ภาครัฐเห็นได้ว่ามีความประสงค์และ
มีความพร้อมที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแท้จริง แต่การก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีความ
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ รวมถึงกรอบระยะเวลาต่าง ๆ ต้องก าหนดให้เหมาะสมด้วย และใน
ประเด็นการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็ควรน าความเห็นทั้งหมดมาประกอบการ
พิจารณาให้มีความเหมาะสมก่อนออกประกาศอย่างเป็นทางการ เพราะสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ
จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดหำไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 
  ส านักงาน กกพ. จะเปิดรับค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าตามที่ก าหนดในประกาศจัดหา
ไฟฟ้าและผู้ยื่นค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น ซึ่ งปัจจุบันการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกโครงการเป็นหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบในการพิจารณา และส านักงาน กกพ. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งมีหน้าที่น าเสนอ
ข้อเท็จจริงของในเอกสารค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าต่อคณะอนุกรรมการเท่านั้น ตลอดจนน าผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเสนอต่อ กกพ. เพ่ือขอความเห็นชอบและออกประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกต่อไป ซึ่งหลังจากออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ต้องไปลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. การคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากด้วย
วิธีการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว เพราะการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบและประกาศจัดหาไฟฟ้าควรมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาร่วมกัน
เพ่ือความรอบคอบและโปร่งใส อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ข้อมูล 1 คน เห็นว่า บทบาทของ กกพ. คือ การ
ออกระเบียบและประกาศเพ่ือก ากับดูแลเท่านั้น การด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากควร
ให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. 
ก าหนด และหากมีข้อพิพาทหรือหาข้อสรุประหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากไม่ได้ กกพ. จึงท าหน้าที่ในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว ในขณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมี
ความเห็นว่าการท่ี กกพ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ มีความเหมาะสมแล้ว 
เพราะว่า การที่คณะอนุกรรมการมาจากหลายหน่วยงานสามารถแสดงได้ถึงความโปร่งใสในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ซึ่งจะช่วยลดการใช้อ านาจจากผู้มีอิทธิพลและ
การเมืองในการคัดเลือกโครงการที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล  แต่การก าหนดกรอบระยะเวลาการ
พิจารณาโครงการ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบด้วย แต่ผู้ให้ข้อมูลอีกคน
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เห็นว่า ควรให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาเป็นผู้คัดเลือก โดยใช้ระเบียบหรือประกาศ
จัดหาไฟฟ้าที่ กกพ. ก าหนด เพราะหาก กกพ. เป็นทั้งผู้ก าหนดกติกาและผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
อาจมีปัญหาในด้านความโปร่งใส เนื่องจากหลังจากคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค า
ร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจนคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกติการแล้วยังคงต้องเสนอต่อ 
กกพ. เพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งอาจมีการแทรกแซงผลการคัดเลือกได้ และปัจจุบันหลังจากประกาศ
ผลการคัดเลือกแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายยังคงตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
อีกครั้งก่อนที่จะลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จงึเห็นว่ากระบวนการบางอย่างยังคงมีความซ้ าซ้อนกัน 
ดังนั้นจึงควรบูรณาการวิธีการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้อยู่ในขั้นตอนเดียวกันเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวและมีความรวดเร็วในการด าเนินการ และต้องมีความเป็นธรรมและโปร่งใส 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรอนุญำตแก่ผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก  
  ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า 
โดยผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาต ร.ง.4 และ
ใบอนุญาต อ.1 ก่อนก่อสร้างโครงการ และก่อนเริ่มด าเนินโครงการต้องได้รับใบอนุญาต พค.2 ก่อนจึง
จะสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ โดยปัจจุบันส านักงาน กกพ. ได้ท า MOU กับหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่ให้อนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า เพ่ือท าหน้าที่ One Stop Service 
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งการพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายของ
หน่วยงานอ่ืน ส านักงาน กกพ. ต้องสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าของกฎหมายก่อน เพ่ือน า
ความเห็นมาประกอบการพิจารณาของ กกพ. จึงจะสามารถออกใบอนุญาตได้ 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. การให้อนุญาตเป็นการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 และ 48 โดยปัจจุบันขั้นตอนการ
ด าเนินงานภายในของส านักงาน กกพ. บางขั้นตอนอาจใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางลดขั้นตอนต่าง ๆ และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เพ่ือให้
สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมและ
อายุใบอนุญาตมีความเหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับขนาดและลักษณะของ
กิจการไฟฟ้า และประเด็นการจัดท า COP เพ่ือประกอบการอนุญาตมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจาก
การรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่จะท าให้ทราบได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ยอมรับให้มีโรงไฟฟ้า
ในพ้ืนที่หรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ กกพ. ต้องดูแลทั้งประชาชนและผู้ประกอบกิจการพลังงานให้เกิด
ความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดระยะเวลาการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ
พลังงานและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเห็นว่า การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและหลากหลายหน่วยงาน ท าให้ต้องยื่นขอใบอนุญาตหลาย
ใบ ซึ่งใบอนุญาตแต่ละใบควรมีความสัมพันธ์กันทั้งระยะเวลาในการออกใบอนุญาต ข้อก าหนดต่าง ๆ 
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ที่ระบุในใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตต้องมีความสอดคล้องกัน ส าหรับประเด็นการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตมีความสมเหตุสมผลแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีความเป็นไปได้ควร
รวมให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียว เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่อนุญาตในลักษณะ One Stop Service 
  ส าหรับการที่ กกพ.ท าหน้าที่ One Stop Service กกพ. จะต้องเป็นผู้ประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมระยะเวลาการออกใบอนุญาตได้ตามที่ก าหนด ดังนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยต้องมีการบูรณาการระบบการท างานระหว่างหน่วยงานเข้า
ด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงควรพัฒนาให้มีระบบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตออนไลน์ให้มี
ความสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันระบบการขอรับใบอนุญาตของของ กกพ. ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตได้ เพราะต้องมายื่นเอกสาร (Hard Copy) ที่ส านักงาน กกพ. และใช้ระยะเวลานาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบการยังต้องด าเนินเรื่องกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกฎหมายเองโดยตรง 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและคล่องตัวใน
การอนุญาตทั้ง 2 ฝ่าย กกพ. ในฐานะหน่วยงานอนุญาตที่เป็น One Stop Service ควรพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกันกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ และการก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ต้องมีความ
เหมาะสม ชัดเจน และสะท้อนความเป็นจริงในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการ ซึ่งเมื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนแล้วต้องได้ผลลัพธ์ว่าอนุญาตหรือไม่ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในกระบวนการอนุญาตคือ
ช่วงมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะท าให้เกิดสุญญากาศในหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะไม่มีผู้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ จึง
ท าให้ทุกอย่างติดขัดและหากไม่ได้รับอนุญาตทางเอกชนก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เนื่องจากผิด
กฎหมาย จึงควรมีมาตรการต่าง ๆ มารองรับในกรณีเช่นนี้  
  ส าหรับประเด็นการการจัดท า COP เพ่ือประกอบการอนุญาต กกพ. ควรมีส่วนสนับสนุน
ผู้ผลิตไฟฟ้าในการจัดท า COP ด้วย เนื่องจากการเชิญประชาชนมาร่วมประชุมเป็นเรื่องยาก และการ
ชี้แจงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าของเอกชนฝ่ายเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้ประชาชนเชื่อถือ 
  ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำกับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกภำยหลังได้รับอนุญำต 
  กกพ. ใช้ใบอนุญาตเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการพลังงานโดยการก าหนด
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตและมีการก าหนดอายุใบอนุญาตเพ่ือตรวจสอบสภาพโครงการ โดยการตรวจสอบ
เครื่องจักร อุปกรณ์ ความปลอดภัยของอาคารโรงงาน ระบบบ าบัดมลพิษ รวมทั้งการตรวจสอบด้าน
ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า หม้อน้ า ระบบคมนาคม เป็นต้น ใน
ส่วนการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยใช้ COP เป็นเครื่องมือซึ่งมีแผนปฏิบัติการครอบคลุม
ระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ ตลอดจนกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วน
หรือทั้งหมด และหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย 
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  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. การก ากับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยใช้
ใบอนุญาตเป็นเครื่องมือและมี COP ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าด้าน
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนด โดยเฉพาะโครงการที่มีการปลดปล่อยมลพิษที่อาจมี
อันตรายปนเปื้อนจ าเป็นต้องมีการให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous emissions monitoring system: CEMS) เพ่ือติดตามตรวจวัดมลพิษ
จากปล่อง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพอากาศจากปล่องขณะที่มีการใช้งานปล่ อง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายใน
การบ าบัดและควบคุมการระบายออกของมลพิษอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมที่ก าหนดและเป็น
การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการติดตามสถานการณ์มลพิษอากาศ การ
วางแผนการ จัดการปัญหามลพิษและการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่สนใจ ซึ่ง
ปัจจุบันผลการตรวจวัดมลพิษจากปล่องจะรายงานด้วยออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง
มีการให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากรายงานผลการประกอบกิจการมายังส านักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน 
อย่างไรกต็ามการตรวจสอบติดตามผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากยังใช้วิธีการสุ่มตรวจ ซึ่งไม่ครอบคลุมทุก
โครงการ และปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเรียนจากประชาชนและชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้า ซึ่ง
ส านักงาน กกพ. จะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาให้
ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย และในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาจะมี
การลงโทษตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการตรวจติดตามควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเห็นว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องรายงานผลการประกอบกิจการทั้งด้าน
การผลิตไฟฟ้าและด้านสิ่งแวดล้อมต่อ กกพ. ตามข้อก าหนดอยู่แล้ว  
  ดังนั้น หากมีค่าเกินกว่าที่ก าหนดก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการต่าง ๆ ในโครงการให้
ดีขึ้น แต่ข้อก าหนดบางประการควรมีความยื่นหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการตรวจติดตาม เช่น จ านวนครั้งในการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปลดปล่อยมลพิษต่าง ๆ เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทผู้ตรวจสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรายงานผลต่อ กกพ.  โดยทั่วไปการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน รวมทั้งมลพิษท่ีปลดปล่อยอยู่ในค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้โรงไฟฟ้า
อยู่ร่วมกับชุมชนได้ ดังนั้น กกพ. ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากปฏิบัติตามข้อก าหนด
ด้านสิ่งแวดล้อมใน COP โดยอาจมีการให้รางวัลมากกว่าการจับผิด เช่น การลดกฎเกณฑ์บางอย่าง
หรือการให้โล่รางวัล เป็นต้น และสิ่งที่ส าคัญคือการค านึงถึงประชาชน โดยหน่วยงานรัฐควรให้ความรู้
กับประชาชนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากหากผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ให้ความรู้ประชาชนฝ่าย
เดียวจะไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือ 
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5. สรุป อภิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัยจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์โดยเปรียบเทียบความเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ในแต่ละขั้นตอนตามกรอบแนวคิด ในประเด็นความเหมาะสมและการปฏิบัติตามกติการที่ กกพ. 
ก าหนดขึ้น สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  5.1 สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 
  จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัยจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์โดยเปรียบเทียบความเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ในแต่ละขั้นตอนตามกรอบแนวคิด ในประเด็นความเหมาะสมและการปฏิบัติตามกติการที่ กกพ. 
ก าหนดขึ้น สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าระเบียบหรือประกาศจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. เห็นว่า กกพ. เป็นผู้ก าหนดกติกาตามนโยบายของรัฐ ซึ่งกติกาที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้คัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีความเหมาะสมแล้ว แต่กติกาต่าง ๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐหรือสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเห็น
ว่า การก าหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจนและต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
เนื่องจากหลักเกณฑ์บางประการอาจเคร่งครัดจนเกินไปและเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ และควรมีการ
ผ่อนผันให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
    ขั้นตอนที่ 2 การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยส านักงาน กกพ. จะ
เปิดรับค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าตามที่ก าหนดในประกาศจัดหาไฟฟ้าตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น ในตรวจพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ โดยส านักงาน กกพ. ท า
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งมีหน้าที่น าเสนอข้อเท็จจริงของในเอกสารค าร้องและข้อเสนอขอขาย
ไฟฟ้าต่อคณะอนุกรรมการและน าผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเสนอต่อ กกพ. เพ่ือขอความ
เห็นชอบและออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นในประเด็นนี้แตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้  
    1) การคัด เลือกผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากด้วยวิธีการในปัจจุบัน  โดยให้
คณะอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบและคัดเลือกค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ามีความเหมาะสมแล้ว 
เพราะ การพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้ได้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มี
ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนกติกา ควรมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาร่วมกัน
เพ่ือความรอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งเป็นการลดการใช้อ านาจจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองในการ
คัดเลือกโครงการ 



85 

    2) กกพ. เป็นผู้ก ากับดูแลจึงควรมีหน้าที่ก าหนดกติกา หลักเกณฑ์ และข้อก าหนด
ต่าง ๆ  ส่วนการด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากควรให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายซึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าตามกติกาที่ กกพ. ก าหนด เพราะหาก กกพ. เป็นทั้งผู้ก าหนด
กติกาและผู้ด าเนินการคัดเลือกเองซึ่งอาจมีปัญหาในด้านความโปร่งใส เนื่องจากเมื่อคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกติการแล้วยังคงต้องเสนอต่อ กกพ. เพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่ง
อาจมีการแทรกแซงผลการคัดเลือกได้ และปัจจุบันหลังจากประกาศผลการคัดเลือกแล้ว การไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายยังคงตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งก่อนที่จะลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกัน จึงควรปรับปรุงวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้อยู่ในข้ันตอนเดียวกันเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
    ขั้นตอนที่ 3 การอนุญาตแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. เห็น
ว่า ปัจจุบัน กกพ. ท าหน้าที่ One Stop Service ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า โดย
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ส านักงาน กกพ. จะสอบความความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าของ
กฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของ กกพ. อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการให้ส่งค าขอรับ
ใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ผู้ขอรับใบอนุญาตยังต้องจัดส่งเอกสารประกอบการอนุญาตใน
ลักษณะ Hard Copy ซึ่งในปัจจุบันขั้นตอนการด าเนินงานภายในของส านักงาน กกพ. บางขั้นตอนอาจใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือลดขั้นตอนต่าง ๆ และสนับสนุนให้มี 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเห็นว่า เนื่องจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายหลายฉบับและหลากหลายหน่วยงานท าให้ต้องยื่นขอใบอนุญาตหลายใบ เนื่องจากการที่ 
กกพ. ท าหน้าที่  One Stop Service จึงต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมระยะเวลาการออกใบอนุญาตได้ตามท่ีก าหนด และหากมีความเป็นไปได้
ควรรวมให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียว เพ่ือให้สะดวกต่อทั้ง กกพ. และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ด าเนินการเดินกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้ง 2 ฝ่าย และ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่อนุญาตในลักษณะ One Stop Service ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ามีความ
เหมาะสมแล้ว 
  ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นในประเด็นการจัดท า  COP เพ่ือประกอบการอนุญาตว่า มีความ
เหมาะสมแล้ว เพราะ COP มีกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ จึงท าให้ทราบได้ว่า
ประชาชนในพ้ืนที่ยอมรับให้มีโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่หรือไม่ รวมทั้งเป็นการศึกและหาแนวทางป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อย่างไรก็ตามควรสนับสนุนในการให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการประกอบกจิการไฟฟ้าให้มากข้ึนด้วย 
  ขั้นตอนที่ 4 การก ากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากภายหลังจากอนุญาต เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กกพ. เห็นว่า การใช้ใบอนุญาตเป็นเครื่องมือเป็นการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ที่ผู้ผลิต
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ไฟฟ้าขนาดเล็กมากสามารถกระท าได้ และการก าหนดอายุใบอนุญาตเพ่ือตรวจสอบสภาพโครงการให้
พร้อมต่อการประกอบกิจการ ส าหรับการใช้ COP ในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนซึ่งมี
แผนปฏิบัติการครอบคลุมระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ ตลอดจนกรณีที่มี
การรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด รวมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษตามกฎหมายหากผู้ผลิตไฟฟ้า
ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม ควรด าเนินการตรวจติดตามการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีความเห็นในประเด็นการตรวจติดตามการด าเนินการว่า โดยทั่วไป
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งมลพิษที่ปลดปล่อยอยู่ในค่า
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และ กกพ. ก าหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องรายงานผลการ
ประกอบกิจการทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว หากมีค่าการปลดปล่อยมลพิษเกินกว่า
ที่ก าหนดก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ข้อก าหนดบางประการควรมีความยื่นหยุ่นตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตรวจติดตาม เนื่องจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรายงานผลต่อ กกพ. 
ส าหรับบทบาทของ กกพ. ในการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กกพ. มีความเห็นว่า กกพ. ได้ด าเนินภารกิจภายกรอบนโยบายของรัฐและขอบเขตและ
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ควรพัฒนาวิธีการก ากับดูแลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเห็นว่า บทบาทของ กกพ. คือ การก ากับดูแลกิจการพลังงานอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส ไม่เอ้ือต่อผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมือง และการก าหนดกติกาต้องค านึงถึงผู้ปฏิบัติ
ว่าสามารถปฏิบัติตามได้ ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติมากเกินไป และควรมีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
  สรุปผลการศึกษาพบว่า การก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของ กกพ. จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
การก าหนดกติกาบางประการอาจมีความเคร่งครัด เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ และการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอนยังคงมีความซ้ าซ้อน มีความไม่ชัดเจน และใช้ระยะเวลามาก จึงควรมีการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดหาไฟฟ้าและการออกใบอนุญาตให้มากขึ้น ตลอดจนการตรวจ
ติดตามการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กกพ. ต้อง
พัฒนาวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
มีการบังคับใช้กฎหมายและค าสั่งอย่างต่อเนื่อง และตรวจติดตามการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนด 

  5.2 กำรอภิปรำยผลศึกษำ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของ กกพ. จากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดได้
ดังต่อไปนี้  
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    5.2.1 การจัดท าระเบียบหรือประกาศจัดหาไฟฟ้าเป็นการก าหนดกติกาและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการไฟฟ้าและเพ่ือคัดเลือกให้ได้ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากท่ีมีความพร้อมในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการก าหนดกติกาต้องมีความชัดเจน มีการ
ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาวิเคราะห์และปรับปรุงระเบียบหรือประกาศเป็นสิ่งที่
ส าคัญ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับทุกฝ่าย ผู้วิจัยเห็นว่าการก าหนดกติกาต่างๆ ของ กกพ. มีความ
เหมาะสมแล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจการไฟฟ้า แต่ข้อก าหนดบางประการที่ไม่ใช่สาระส าคัญทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อกิจการ
ไฟฟ้าควรมีการผ่อนผันหรือยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
    5.2.2 การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเป็นการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก โดยการพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามกติกาที่ก าหนดในระเบียบหรือประกาศจัดหา
ไฟฟ้า ซึ่งการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกมีความ
เหมาะสมแล้ว เพ่ือให้มีความรอบคอบและแสดงถึงโปร่งใส อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ ที่ยังมีความซ้ าซ้อน เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 
   5.2.3 การอนุญาตแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ซึ่งปัจจุบัน กกพ. ท าหน้าที่ One Stop 
Service เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ขอรับบริการ ควรมีพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตให้มีความรวดเร็วขึ้น รวมทั้งอาจควบรวม
ใบอนุญาตบางใบที่มีความซ้ าซ้อนกัน เพ่ือให้สะดวกแก่การก ากับดูแลและไม่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบการ
มากเกินไป และควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ขอรับอนุญาต
และประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการที่จะพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
    ส าหรับประเด็นการจัดท า COP เพ่ือประกอบการอนุญาตมีความเหมาะสมแล้ว ซึ่ง
ผู้ผลิตไฟฟ้าควรสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือต่อประชาชนให้ได้ก่อนที่จะประกอบกิจการ 
เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นผู้ผลิตไฟฟ้าต้องป้องกัน
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้อยู่ร่วมกับชุนชนและสิ่งแวดล้อมได้ 
    5.2.4 การก ากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากภายหลังจากอนุญาต โดย กกพ. ใช้
ใบอนุญาตและ COP เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าให้ด าเนินการอยู่ภายในขอบเขตที่
ก าหนดและเป็นการป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
มากเกินไปมีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามการตรวจติดตามการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าเกิด
ประสิทธิภาพ 
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    ส าหรับบทบาทของ กกพ. ควรมีการแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานผู้
ก าหนดนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูและและพัฒนา
หลักเกณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือก ากับดูแลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องมีความเป็น
ธรรมและโปร่งใส ในส่วนการก ากับดูแลเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากการจัดหาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีค รวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
การบริหารจัดการความมั่นคงทางด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองต่อสังคม
และประชาชนผู้ใช้พลังงาน เศรษฐกิจและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และความความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ดังนั้นในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ กมาก 
กกพ. ซึ่งเป็นผู้ก าหนดกติกาต้องพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีการบังคับใช้กฎหมายและค าสั่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตรวจ
ติดตามการด าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนด รวมทั้งต้องแก้ไ ข
ปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนอย่างรวดเร็วและมีความเป็นธรรม 

  5.3 ข้อเสนอแนะ 
    5.3.1 การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาพรวมของ กกพ. ในการด าเนินการก ากับดูแลการ
จัดหาไฟฟ้า การอนุญาต ตลอดจนการตรวจติดตามผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามกติกาที่ กกพ. 
ก าหนดเท่านั้น และไม่ได้ศึกษาแยกตามประเภทพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีข้อก าหนดบางอย่างที่
แตกต่างกัน เนื่องด้วยระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจ ากัด จึงไม่สามารถแยกประเด็นข้อก าหนด
ต่าง ๆ ตามประเภทพลังงานหมุนเวียนที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการก ากับ
ดูแลการจัดหาไฟฟ้าโดยแยกตามประเภทพลังงานหมุนเวียนและประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่มีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้น และการศึกษาเพ่ิมเติมจากข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เนื่องจากข้อก าหนดต่าง ๆ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนไป 
    5.3.2 การศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในการก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากเป็นการเปรียบเทียบความเห็นของผู้ก ากับดูแลและผู้ประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลเพ่ือหาความเหมาะสมในการจัดท ากติกาและข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการก าหนดกติกาต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
    5.3.3 กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ด าเนินการทุกขั้นตอนตามกรอบแนวคิดการวิจัย จึงอาจให้
ความเห็นได้ไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในเชิงปฏิบัติงานจริง  
   5.3.4 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเปรียบเทียบกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ
ประเภทอ่ืนหรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของต่างประเทศด้วย 
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กำรศึกษำกำรลดอุบัตเิหตุทำงถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

จักรพนธ์ วรรณกุล* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษานโยบายการด าเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและข้อเสนอแนะในการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
10 ท่าน ภาคองค์กรไม่แสวงหาก าไร 3 ท่าน และสถาบันการศึกษา จ านวน 1ท่าน 
 ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยได้ด าเนินการตามมติ
ปฏิญญา มอสโกของสหประชาชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน ด้านการด าเนินการมีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นกลไก
ขับเคลื่อนระดับชาติ ซึ่งได้จัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  ปัจจุบันใช้แผนฉบับที่ 4 ช่วงปี 2560-
2563 มียุทธศาสตร์หลักในด้านการปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนและการพัฒนาการ
สัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน การลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส านักการจราจรและขนส่งซึ่งท าหน้าที่
ด้านวางแผนและด้านวิศวกรรมจราจร ส านักการโยธาที่มีหน้าที่การบ ารุงรักษาและปรับปรุงสภาพถนน และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ด้านการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 2) ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ ได้แก่ ผู้ขับขี่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และยานพาหนะ 3) ปัญหาในการลดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรและขาดระเบียบวินัย ภาครัฐที่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการลด
อุบัติเหตุ จุดเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง 
 ข้อเสนอแนะในการลดอุบัติเหตุ ได้แก่ การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังวินัยในการขับ
ขี่ในชั้นเรียน การร่วมพิจารณามาตรการลดอุบัติ เหตุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การถอดบทเรียน 
(Lesson Learn) จากอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรงเพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า การรวบรวม
ข้อมูลและพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย และการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมากข้ึนโดยมีภาครัฐเป็นส่วนสนับสนุนหลัก 
 
ค ำส ำคัญ: ลดอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุจราจร  กรุงเทพมหานคร 

                                                           
*นักศึกษาคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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1. บทน ำ 
 ปัญหาอุบัติเหตุจราจร (Road Traffic Accident) เป็นปัญหาระดับสากลของสังคมที่ใช้รถยนต์ใน

การขนส่งและสัญจร ถ้าหากแต่ละประเทศไม่มีมาตรการที่ดีในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จ านวน

ผู้เสียชีวิตจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ 

โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ

และสังคม คือ การสูญเสียในชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพ พิการ ไม่

สามารถท างานต่าง ๆ เพ่ือเลี้ยงชีพได้ ขาดบุคลากรในการพัฒนาประเทศ ในปี 2560 จากข้อมูลองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก โดยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 36.2 รายต่อ

ประชากร 100,000 คน คิดเป็นยอดผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คน/ปี หรือ 66 คน/วัน  

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว                     

เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนในปี พ.ศ.2560 กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตจากเกิดอุบัติเหตุ

จราจรและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุสูงที่สุด คือ เสียชีวิต จ านวน 829 คน และมีผู้บาดเจ็บ จ านวน 92,138 

คน ล าดับที่ 2 คือ จังหวัดชลบุรี เสียชีวิต จ านวน 519 คนและมีผู้บาดเจ็บ จ านวน 51,663 คน และล าดับที่ 

3 คือ จังหวัดนครราชสีมา เสียชีวิต จ านวน 512 คน และมีผู้บาดเจ็บ จ านวน 46,174 คน 

ตำรำงท่ี 1 สถิติ 10 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากที่สุดจากอุบัติเหตุบนถนน   

อันดับ 
ผู้เสียชีวิต 

รวมท่ัวประเทศ 15,256 คน 
ผู้บำดเจ็บ 

รวมท่ัวประเทศ 1,002,193 คน 
จังหวัด จ ำนวน (คน) ร้อยละ จังหวัด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1 กรุงเทพมหานคร 829 5.43 กรุงเทพมหานคร 92,138 9.19 

2 ชลบุรี 519 3.40 ชลบุรี 51,663 5.15 
3 นครราชสีมา 512 3.35 นครราชสีมา 46,174 4.61 

4 อุดรธาน ี 452 2.97 เชียงใหม ่ 39,694 3.96 
5 เชียงใหม ่ 433 2.84 สุราษฎร์ธานี 26,935 2.69 

6 ระยอง 420 2.75 อุบลราชธาน ี 26,889 2.68 
7 สมุทรปราการ 369 2.42 สมุทรปราการ 26,298 2.62 

8 อุบลราชธานี 362 2.37 ขอนแก่น 25,325 2.52 
9 สระบุรี 353 2.31 ระยอง 24,458 2.44 

10 นครศรีธรรมราช 351 2.30 ภูเก็ต 24,058 2.40 

แหล่งที่มำ : ศูนย์ข้อมูลอุบัตเิหตเุพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (2560) 
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จากสถิติอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2552-2559 พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลง โดยมีการเกิดอุบัติเหตุ ปี พ.ศ.2552 จ านวน 41,800 ครั้ง 
และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 26,615 ครั้งในปี พ.ศ.2558 จ านวนผู้บาดเจ็บ ปี พ.ศ.2552 
จ านวน 17,567 คน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 5,601 คนในปี พ.ศ. 2558 ส าหรับ
ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 49 ล าดับที่ 2 รถจักรยานยนต์ ร้อย
ละ 27 และล าดับที่ 3 รถกระบะร้อยละ 3.5 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1 ตัดหน้ากระชั้นชิด คิด
เป็นร้อยละ41 ตามกระชั้นชิด ร้อยละ 37 และขับเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 21 (ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ , 2558) จากการศึกษาสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกปี พ.ศ.2549-2558 พบว่าส่วนใหญ่
เป็นคดีที่มีสาเหตุจากบุคคลมากถึงร้อยละ 80 โดยหลักเป็นเรื่องของการเมาสุราและการขับรถเร็วเกิน
กฎหมายก าหนด นอกนั้นเป็นสาเหตุจากด้านสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์  

ภำพที่ 1 เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2552-2559 
แหล่งที่มำ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2559) 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีปัจจัยเสริมส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ การ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการใช้รถยนต์เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบการขนส่งมวลชน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมและรองรับอัตราการขยายตัวของเมืองที่เพ่ิมข้ึนได้ ท าให้ไม่
สามารถเดินทางหรือสัญจรได้โดยสะดวก และไม่สามารถเข้าถึงที่หมายได้ คนส่วนใหญ่ที่มีรายได้อยู่ใน
ฐานะปานกลางจึงเลือกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง ซึ่งจากสถิติพบว่ามีจ านวนรถใหม่
ประเภทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี พ.ศ.2556 ที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการออก
รถยนต์โดยใช้นโยบายรถคันแรก ยิ่งท าให้จ านวนรถที่จดทะเบียนใหม่มีจ านวนสูงขึ้นเป็นอย่างมากถึง 
3,513,491 คัน 
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ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบจ านวนรถที่จดทะเบียนจ าแนกตามประเภทรถ ปีพ.ศ.2556-2560 

ประเภทรถ พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
รถ 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 
คน 

929,899 603,843 526,764 552,947 638,030 

รถ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 25,249 19,407 14,088 13,134 18,795 
รถ 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 350,360 281,719 255,527 245,847 262,995 

รถ 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 197 97 113 76 48 
รถ 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด - - - - - 

รถ 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคน
โดยสารไม่เกิน 7 คน 

11,834 8,106 9,855 8,351 8,567 

รถ 7 รถยนต์สีล่้อเล็กรับจ้าง 84 53 63 58 31 

รถ 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ 235 224 179 476 252 
รถ 9 รถยนต์บริการธุรกิจ 264 540 268 251 265 

รถ 10 รถยนต์บริการทัศนาจร 255 298 335 199 166 
รถ 11 รถยนต์บริการใหเ้ช่า 6 1 15 10 20 
รถ 12 รถจักรยานยนต ์ 2,121,977 1,819,371 1,815,000 1,914,131 2,001,230 
รถ 13 รถแทรกเตอร ์ 73,624 63,375 57,490 52,685 53,411 
รถ 14 รถบดถนน 682 697 987 1,260 1,070 
รถ 15 รถใช้งานเกษตรกรรม 2,583 1,809 1,546 1,080 890 
รถ 16 รถพ่วง 315 354 426 560 633 

รถ 17 รถจักรยานยนตส์าธารณะ 1,927 3,988 4,949 4,725 4,421 
รวม 3,513,491 2,803,882 2,687,315 2,795,380 2,990,715 

แหล่งที่มำ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (2560) 

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรนับเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่ง และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและ
สูญเสียชีวิตของบุคลากร และก่อให้เกิดความเสียหายแต่ทรัพย์สินเป็นมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินได้  
อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้เพียงหน่วยงานเดียวและต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานและแรงผลักดันจากรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษามาตรการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะหาค าตอบในเรื่องแนวคิดและมาตรการในการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน และข้อเสนอแนะในการลดอุบัติเหตุทางถนนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพ่ือ
ความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติ เหตุทางถนนของประชาชนผู้ พักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพื่อศึกษานโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและข้อเสนอแนะการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอบเขตและข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตด้านประชากร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองค์การหรือ
มูลนิธิที่ไม่แสวงหาก าไร  โดยจะสัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 14 ท่าน ส าหรับขอบเขตด้านพ้ืนที่จะศึกษา
เฉพาะกรณีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการศึกษา ได้แก่ การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใช้การเลือก
แบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการลดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ที่ให้ข้อมูล
อาจมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระดับที่แตกต่างกัน ท าให้การน าผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ ไปใช้ในวงกว้าง (generalization) เป็นไปอย่างจ ากัด และอาจไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบัการลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่หรือจังหวัดอ่ืนได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครหรือพ้ืนที่ที่ศึกษามี
บริบทที่แตกต่างกับจังหวัดอ่ืนเป็นอย่างมาก เช่น จ านวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้าง
ทางด้านสังคม รวมถึงระบบการสัญจรและระบบการคมนาคมต่าง ๆ  
 

4. ประเด็นกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาก าหนดประเด็นที่จะ
ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

  - หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติเหตุ
ทางถนน 

  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  - ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการและมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
  - สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินมาตรการลดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเรื่องที่ศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการศึกษาการศึกษานโยบาย

การด าเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ใช้การศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสาร (Documentary  
research)  ส าหรับส่วนที่สองเป็นการศึกษาปัจจัยและข้อเสนอแนะในการลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครใช้การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะการ
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สัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะจง และใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (One-to-one 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผู้สัมภาษณ์เผชิญหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและ
องค์การหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงหาก าไร  โดยจะสัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 14 ท่าน 

  

5. ผลกำรศึกษำ 
5.1 แนวทำงและนโยบำยกำรด ำเนินกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนในประเทศไทย นโยบายการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้น ได้ด าเนินการตามมติปฏิญญามอสโก

ของสหประชาชาติ ได้ก าหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade 

of Road Safety) ซึ่งมีหลักการส าคัญ ได้แก่ 1. การวางระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System) 

2. การพัฒนาและออกแบบระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย 3.ก าหนดเจ้าภาพหลัก

รับผิดชอบ และ 4. การบูรณาการท างานร่วมกัน และมีแนวทางการด าเนินงานโดยให้ประเทศสมาชิก

มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ และก าหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ต่ ากว่า 10 คนต่อ 100,000 ประชากรในปี 2563 แนวคิดหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการอุบัติเหตุทาง

ถนนตามปฏิญญามอสโก  มีหลักส าคัญ 5 ประการ หรือเรียกว่า 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัย (5 Pillars 

of Road Safety) ได้แก ่

  1. การบริหารการจัดการ (Road safety Management) 

  2. ถนนและการสัญจรปลอดภัย (Infrastructure) 

  3. ยานพาหนะปลอดภัย (Safe Vehicle) 

  4. ผู้ใช้ถนนปลอดภัย (Road user behavior) 

  5. การตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Post crash care) 

เมื่อปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมที่กรุงมอสโก สาธารณรัฐรัสเซีย หลังจากการ

ประชุมครั้งนั้น ได้มีการเสนอเรื่องให้ทางคณะรัฐมนตรีเพ่ือจะเห็นชอบว่าประเทศไทยควรที่จะน า

แนวความคิดและแนวทางของปฏิญญามอสโกมาลดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตมาใช้ ในประเทศไทยได้ก าหนด           

แนวทางการด าเนินงานไว้ 8 ประการ ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลก คือ 

 1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุก

คนต้องสวมหมวกนิรภัย 
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 2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับยี่ยานพาหนะ โดยมี

เป้าหมายให้พฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลง 

 3. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยมีเป้าหมายให้จุดเสี่ยงทุกจุดได้รับการแก้ไขภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะ

ความเร็วของรถจักรยานยนต์ รถโดยสาสาธารณะและรถบรรทุก 

 5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ความปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของรถจักรยานยนต์  

รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก 

 6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road User) ให้มคีวามปลอดภัย 

 7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บ เพ่ือให้การบริการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษา และฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง

เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ “ปี 

2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ส าหรับกลไกขับเคลื่อนนโยบายความ

ปลอดภัยทางถนน มีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับชาติที่

มีบทบาทส าคัญเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วย รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย ปลัดกระทรวง และอธิบดี

ของหลายหน่วยงาน โดย ศปถ. เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 มีหน้าที่หลักในการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพ่ือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 

และจัดท าข้อเสนอเพ่ือให้รัฐบาลให้ความเห็นชอบ และก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน 

มีวิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล มีเป้าหมายเพ่ือลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก

อุบัติเหตุ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบของการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็น

ระบบ โดยส่งเสริมและพัฒนาวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้

สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานของ ศปถ. เป็นการบูรณาการ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในลักษณะ

การท างานเชิงบูรณาการทุกหน่วยงานถ้ามาร่วมกันท างาน ส าหรับ กทม. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 

กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการส าคัญที่รับนโยบาย

การบริหารจัดการไปปฏิบัติ ซึ่งต่อมาทาง ศปถ. ได้จัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน จ านวน 4 
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ฉบับ โดยในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่  4 ช่วงปี 2560-2563 เป็นแผนที่ ใช้                          

อยู่ในปัจจุบัน มียุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เกี่ยวข้องกับหลาย

หน่วยงาน มีกฎหมายที่รับผิดชอบเฉพาะภารกิจที่ต้องด าเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณตาม

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแต่ละปี จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือตอบสนองการบูรณาการ ทั้งด้าน

บุคลากร งบประมาณ กฎหมาย ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเพ่ือให้การขับเคลื่อนอยู่บนฐาน

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ เชิงประจักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการจัดการ

ปัญหาที่ถือเป็นความเสี่ยงหลัก ได้แก่ ดื่มแล้วขับ การจัดการความเร็ว จัดการกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง

สูง สร้างความปลอดภัยในกลุ่มเด็ก ด้วยการให้ความรู้และด้วยระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย การ

พัฒนาผู้ขับข่ีที่มีคุณภาพ/การสร้างถนนที่ปลอดภัย และการให้อภัยกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 จากรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่า 

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนของไทย อยู่ในระดับที่น่ากังวล ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งถือว่าเป็นแหล่ง

รายได้ที่ส าคัญ จ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านต่าง ๆ ในภาคขนส่งให้มีความพร้อม โดย

มุ่งเน้นยกระดับศักยภาพการให้บริการในภาคขนส่งน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายบนถนน 

และการให้บริการที่มีคุณภาพ ควบคุมผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ

ยานพาหนะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกระดับทักษะความเป็นมืออาชีพ การใช้เทคโนโลยีและการ

พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนนเป็นความรับผิดชอบ

ของทุกคน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แนวทางประชารัฐ

คือ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยอาศัยภาครัฐในการเชื่อมประสานการท างาน บนพ้ืนฐาน

ความส าเร็จร่วมกัน 

  5.2 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

  5.2.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร แบ่งออกเป็น 2 

ด้านหลัก ได้แก่ ด้านวางแผนและก าหนดนโยบาย มี 2 หน่วยงานหลักได้แก่ 1. ศูนย์อ านวยความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ท าหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับความปลอดภัย ทางถนนของ

ประเทศไทย และ 2. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ด าเนินการ

เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนการขนส่ง ก ากับ ประเมินผลและติดตามแผน รวมถึงเสนอความเห็นต่อ
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คณะกรรมการนโยบายการขนส่ง ส าหรับอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านปฏิบัติ มี 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1. 

กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุ คือ 

ส านักการจราจรและขนส่ง (งานวิศวกรรมจราจรและการวางแผน) และส านักการโยธา (งานก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวทาง) 2. กรมทางหลวง มีหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักอ านวยความปลอดภัยและ

แขวงการทางกรุงเทพ 3.กองบังคับการต ารวจจราจร รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมจราจรและการ

ควบคุมและการสั่งการจราจร และ4. สถานีต ารวจนครบาล ปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก

และความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมาย และบริหารจัดการจราจร 

5.2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  

 จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุทางถนนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล ปัจจัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แต่ละปัจจัยไม่ได้มีผลเฉพาะเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง  แต่ในบางครั้ งมี

ความสัมพันธ์กันด้วย  

 ก. ผู้ขับข่ี ปัจจัยด้านผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถแยกได้ออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สภาพร่างกายและ

พฤติกรรม 

สภาพร่างกายของผู้ขับขี่ที่ไม่พร้อมในขณะขับรถ เช่น การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความ

ง่วงและความอ่อนล้า ส่งผลกระทบต่อสมาธิในการขับรถและการตัดสินใจที่ขาดประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินดังเช่นกรณีที่ต้องหักหลบอุปสรรคบนถนนอย่างกะทันหัน หรือการตัดสินใจเมื่อรู้ว่ารถที่ตนขับขี่

เกิดยางแตกและเสียการทรงตัว หรือที่ส าคัญอีกประการและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

บ่อยครั้ง คือ การเมาแล้วขับ และในช่วงที่การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมก็ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอีก

อย่าง ซึ่งเป็นความประมาทเลินเล่อ และกรณีท่ีหันหรือก้มไปหยิบสิ่งของบางสิ่งท าให้ความสนใจของผู้ขับขี่

มุ่งไปที่การบังคับรถ จนเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย 

พฤติกรรมของผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการที่จะก่อให้เกิดอุบิเหตุทางถนนได้แก่ การ

ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การขับรถยนต์เกินกว่าความเร็วที่กฎหมายก าหนด 

คนขับรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือผู้ขับรถยนต์ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่หยุดให้คน

ข้ามถนน การใช้ถนนผิดวัตถุประสงค์ การจอดรถข้างทางในที่ห้ามจอดหรือบริเวณที่มีการจราจร

หนาแน่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร การขาดจิตส านึกต่อส่วนร่วม การไม่ค านึงถึง

ผู้อ่ืนและเอาเปรียบผู้อ่ืน เช่น การขับรถแซงบนไหล่ทางหรือบริเวณคอสะพานฯ จากข้อมูลทางสถิติ

พบว่า การบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นจากปัจจัยหลักๆ ดังกล่าว 

และทางต ารวจจราจรได้ให้ข้อมูลว่า จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครจากสาเหตุด้านพฤติกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และ
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สงกรานต์จะพบว่ามีการฝ่าฝืนเพ่ิมมากขึ้นกว่าช่วงปกติ ดังนั้นเรื่องระเบียบวินัยจราจรภาคประชาชน

และทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

 ข. ถนนหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านถนนหรือสภาพทางกายภาพของถนนที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนที่อยู่ในช่วงทางโค้ง ทางร่วมและทางแยกที่ท าให้เกิดจุดตัด

ต่าง ๆ บนท้องถนน สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกและอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ  ต้นไม้ข้างทางหรือบริเวณ

เกาะกลางที่บดบังทัศนวิสัย สภาพแสงสว่าง เช่น ไฟส่องสว่างทางที่ช ารุดเสียหาย ท าให้ไม่สามารถ

มองเห็นทัศนวิสัยในตอนกลางคืน รวมถึงการที่ถนนไม่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ และ

อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น บริเวณข้างหน้าเป็นทางโค้ง แต่ไม่มีการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งหรือป้าย

แสดงความเร็วที่แนะน า ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาที่ไม่คุ้นชินทางอาจขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงจนไม่

สามารถบังคับรถได้  รวมถึงปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับด้านถนน เช่น กรณีเกิดฝนตก

หนัก ท าให้ผิวถนนลื่น เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ลื่นไถลในอุโมงค์ดินแดง เนื่องจากความฝืดระหว่างผิว

ถนนและล้อรถที่ลดลง ท าให้อุโมงค์ดังกล่าวที่มีสถิติการเกิดเหตุจราจรทุกครั้งที่ฝนตก 

สภาพถนน เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเขตทางที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างถนนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทุกกลุ่ม เช่น สิ่งอันตรายข้างทางที่ไม่มีการป้องกัน (ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตอม่อ

สะพาน) ไม่มีพ้ืนที่ปลอดภัยข้างทาง ระยะมองเห็นจ ากัดถูกบดบังด้วยวัตถุข้างทาง (ป้ายโฆษณา เสา

ไฟ) ขาดเรื่องการออกแบบถนนเพ่ือให้ผู้ขับขี่เข้าใจสถานการณ์ที่จะต้องเจอ เช่น ข้างหน้าจะเป็นทาง

โค้ง ข้างหน้ามีทางแยก ข้างหน้าจะต้องใช้ความเร็วต่ าเท่านั้น และขาดการออกแบบเพ่ือให้อภัย เมื่อผู้

ขับข่ีเกิดท าผิดพลาด เช่น การติดอุปกรณ์ป้องกัน หรือลดแรงปะทะจากอุบัติเหตุ 

การออกแบบถนนที่ไม่ได้คิดถึงผู้ใช้ถนนทุกประเภท ซึ่งมีทั้งคนเดินเท้า ผู้ใช้รถเข็น และผู้ขี่

จักรยาน การก่อสร้างงานต่าง ๆ บนผิวจราจร เช่น การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโครงการสายต่าง ๆ 

จะต้องมีการปิดพ้ืนผิวจราจรบางส่วน เพ่ือท าการก่อสร้าง ส่งผลให้มีพ้ืนที่ในการสัญจรลดลง และมีการ

ปรับเส้นทางการจราจร ท าให้ผู้ที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง อาจไม่ทันระวังและประสบอุบัติเหตุจากการจัด

จราจรหรือการปิดพ้ืนที่ดังกล่าว จึงต้องมีการควบคุมและก าหนดเงื่อนไขในการส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับจ้าง   

ความสัมพันธ์ด้านถนนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผังเมือง ได้แก่ ลักษณะกายภาพของถนน

ที่ไม่ได้มาตรฐานวิศวกรรมและขาดการบ ารุงรักษา ที่เป็นผลมาจากลักษณะผังเมืองที่ขาดทิศทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว รวมถึงลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานคร ที่ขาดการป้องกัน

ผลกระทบจากปัจจัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น 

ระบบขนส่งสาธารณะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล แต่ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรง ระบบขนส่ง

สาธารณะในกรุงเทพมหานครมีหลายระบบ ได้แก่ รถไฟฟ้า รถใต้ดิน รถโดยสารประจ าทางหรือรถเมล์              

รถแท็กซี่ ระบบดังกล่าวไม่เชิญชวนให้ใช้บริการ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
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รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินในหลายเส้นทาง และยังไม่ครอบคลุมบริเวณที่กว้างพอ ราคาค่าโดยสารที่ยังสูง 

ท าให้กลุ่มคนที่รายได้น้อยเลือกการขึ้นรถเมล์มากกว่ารถไฟฟ้า   และยังไม่มีการจัดท าระบบเชื่อมต่อ

การเดินทางที่ดี หากระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเส้นทางครอบคลุม คาดว่า

จะท าให้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง และส่งผลให้ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

 ค. ยานพาหนะ การน าเอารถที่เอารถที่อุปกรณ์บกพร่องมาใช้ในถนน ได้แก่ รถที่มีปัญหา

ระบบห้ามล้อไม่ท างานหรือเบรคแตกหรืออาจหมายวามว่าสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางต้องอยู่ใน

สภาพใช้งานได้ปกติและมีการตรวจเช็คบ ารุงรักษาอยู่เป็นประจ า และถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีรถหลาย

ประเภทใช้ถนนร่วมกัน เช่น รถจักรยานยนต์ และ รถบรรทุก ซึ่งใช้ความเร็วในการขับขี่ที่แตกต่างกัน

ก็มีผลต่อการการเกิดอุบัติเหตุ และ ขนาดของรถใหญ่ รถเทรลเลอร์ รถบัส ตัวรถท าให้เกิดการบดบัง

และมองไม่เห็น รถที่มีขนาดเล็กกว่า  

 ง. กฎหมาย กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจราจร คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 

ปัญหาที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย ได้แก่ กฎการบังคับใช้กฎหมายที่ท าได้ไม่ทั่วถึง เช่น ต ารวจจราจรทุ่ม

บุคลากรไปกับการโบกรถ มากกว่าจะมาบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความปลอดภัย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

บังคับใช้กฎหมายยังมีน้อย กฎหมายเรื่องความเร็วจ ากัดในเมืองที่ 80 กม./ชม. ไม่เหมาะสม บริเวณบาง

แห่งมีผู้คนอาศัยเต็มข้างทาง แต่ให้รถวิ่งได้เร็ว ความเร็วจ ากัดตามกฎหมายไม่สอดคล้องกับพื้นที่ และ

สภาพถนน ท าให้มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น เช่น ถนนในเขตชุมชนรถยนต์ควรใช้ความเร็วต่ า หรือถนนที่มี

ข้อจ ากัดทางกายภาพก็ไม่ควรอนุญาตให้ ผู้ขับขี่เลือกใช้ความเร็วสูง เช่น ถนนแคบกว่ามาตรฐาน ถนนที่มี

สิ่งอันตรายข้างทาง ถนนที่ไม่มีการกั้นทิศทางจราจร ปัญหาเรื่องความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย 

การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดแคลนทั้งก าลังพล เครื่องมือสมัยใหม่ และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเพ่ิม

วินัยจราจรภาคประชาชน ที่ต้องสอดคล้องกับจ านวนยานพาหนะและพ้ืนผิวจราจร 

 จ. ผังเมือง การออกแบบผังเมืองที่ไม่เหมาะสม ท าให้ไม่สามารถแยกโซนที่เป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยให้

รถใช้ความเร็วต่ าได้ หรือท าให้ไม่สามารถท าทางจักรยานหรือทางเท้าที่เหมาะสมได้ และการออกแบบผัง

เมือง ในอดีตที่ไม่มีการวางแผนระยะยาว อันส่งผลกระทบต่อการวางแผนคมนาคมในปัจจุบันและอนาคต 

ฉ. การบริหารจัดการจราจร สภาพการจราจรที่หนาแน่น และความไม่เป็นระเบียบในการจัด

ช่องทางจราจร ที่ท าให้การรับรู้ของผู้ขับขี่ผิดพลาด และส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น การช่องจราจร

พิเศษในเวลาเร่งด่วน แต่ไม่มีการแนะน าให้   ผู้ขับขี่เข้าใจ รวมถึงความไม่สมดุลระหว่างจ านวน

ยานพาหนะและพ้ืนผิวจราจร 

5.2.3 กำรลดอุบัติเหตุทำงถนนในกรุงเทพมหำนคร ช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปีใหม่ 

ก. ลักษณะอุบัติเหตุ จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วน

ที่น้อยกว่าอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด เนื่องจากมีคนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมาก 
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ประชากรที่เข้ามาใช้ชีวิต ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดและเข้ากรุงเทพมหานครเพ่ือหา

งานท า และเมื่อถึงช่วงเทศกาลกลุ่มคนดังกล่าวส่วนใหญ่จะกลับภูมิล าเนาเพ่ือกลับไปหาญาติและ

ครอบครัวในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับ

การเดินทางระหว่างเมืองและเป็นช่วงระหว่างการเดินทาง ส าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

โดยส่วนใหญ่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นการขับรถที่ใช้ความเร็วมากกว่ากฎหมายก าหนด เนื่องจาก

ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดดังเช่นช่วงวันท างานปกติ และเกิดจากความคึกคะนอง เนื่องจากถนนมี

การจราจรที่คล่องตัวกว่าช่วงปกติ อีกทั้งมีการดื่มสุราและแอลกอฮอล์มากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  

ข. การด าเนินการเพ่ือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลในภาพรวม ในช่วงเทศกาล หน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินมาตรการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง

เข้มแข็งและเข้มข้น โดยมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่

ในปัจจุบัน จะเน้นไปที่การสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนน โดยใช้การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ มีการแจกเอกสารให้ความรู้และแนะน าวิธีการเดินทาง

บริเวณจุดต่าง ๆ เช่น บริเวณด่านเก็บเงินขึ้นทางพิเศษดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต หรือจุดที่เป็นจุดหลัก

ของถนนที่เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ถนนพหลโยธินและถนนเพชรเกษม ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว เป็นต้น นอกจากการรณรงค์ยังมีการส ารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงกายภาพ

หรือซ่อมแซมกายภาพของถนนที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยจะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ทั้งภาคหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งคณะท างานพิเศษที่ดูแลเรื่อง

ดังกล่าว มีการวางแผนการป้องกัน การจัดก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

รวมทั้งติดตามให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ 

เช่นนี้ มีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันหรือลดอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี  

 กองนโยบายและแผนงาน ส านักการจราจรและขนส่ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ซึ่งแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 

2561 ที่ผ่านมา มีความครบถ้วนและครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกด้านมากยิ่งขึ้น

จากปีที่ผ่านๆมา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด โดยแบ่งแนวทางการด าเนินงานตาม

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการ

รณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น โดยครอบคลุมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 6 ด้าน 

 กรมทางหลวงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนบูรณาการและเตรียมความพร้อมกับ

การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในจังหวังที่อยู่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล ส าหรับในกรุงเทพมหานครคิดว่ายังขาดการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และ

บทลงโทษ 

 สถานีต ารวจนครบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการลดอุบัติเหตุตามแผนงานและ

ตามที่ได้รับการประสาน โดยในเรื่องหลักจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย และจัดการโดยใช้การตั้งด่านจับ

เมาแล้วขับ หรือจับรถที่ขับขี่ด้วยความเร็วมากกว่าที่กฎหมายก าหนด จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่าส่วนใหญ่มาจาก  2 สาเหตุหลัก คือ เมาแล้วขับและ

ขับข่ีด้วยความเร็ว 

 ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นว่าแผนรับมือกับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเป็นมาตรการที่ดี และควร

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกวดขันการขับขี่ของผู้ใช้ทาง แต่ทางด้านถนนควรเพ่ิมเติมการ

แก้ไขปัญหาเชิงป้องกันก่อนช่วงเริ่มเทศกาล หรือท าให้เป็นประจ า น่าจะเห็นผลได้ดีกว่าท าเฉพาะช่วง

เทศกาล เช่น หากปีที่แล้วบริเวณใดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ควรหาแนวทางการแก้ไขทันที และบริเวณใดที่

ประเมินแล้วเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ก็ควรปรับปรุงหรือหาแนวทางในการลดความเสี่ยงทันทีเป็น

มาตรการที่ค่อนข้างเห็นผล แต่จะดีกว่านี้ถ้ามีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและการบูรณการกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ควรให้ความสนใจแต่เฉพาะพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

 ปัจจุบันมีความพยายามด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการบังคับใช้

กฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสีย 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งช่วงก่อนและระหว่างเทศกาล อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภาคเอกชนในการสนับสนุนการลดอุบัติเหตุทางถนน แต่อย่างไรก็ดีการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งปีและหลายๆ ปี ในลักษณะการแก้ไขในระยะยาว เนื่องด้วยจาก

กรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่การแก้ไขและลดจ านวนอุบัติเหตุและความสูญเสียประสบผลส าเร็จนั้น 

จะเห็นได้ว่า ไม่มีประเทศใดในโลกจะสามารถแก้ไขด้วยระยะเวลาเพียงช่วงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง หรือ

เพียงแค่ระยะสั้น ๆ เท่านั้น แต่ทั้งหมดเป็นการลงทุนในระยะยาวทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทุน

ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี เพ่ือให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศนั้น ๆ ด้วย จึงควรมีการเข้มงวดในการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึงการ

ป้องกันในเรื่องเมาไม่ขับเพราะเป็นช่วงที่มีการดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าช่วงปกติ 

5.2.4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรลดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

1. ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถใช้ถนนยังเป็นปัญหาหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพฤติกรรมทั้งการไม่

ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาดความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ทางด้วยกันเอง รวมถึงเรื่ องการ

มีน้ าใจบนท้องถนนก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ปัจจุบัน

จะใช้การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมเพ่ือลดอุบัติเหตุ



103 

ต่าง ๆ แต่การรณรงค์นั้นยังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึงและยังไม่เห็นผลในด้านการลดอุบัติเหตุที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน ซึ่งการวัดผลประสิทธิภาพของการณรงค์นั้นวัดได้ยาก อุบัติเหตุที่ลดลงอาจไม่ได้เป็น

ผลจากการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  

2. ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบยังไม่ให้ความส าคัญเรื่องการลด

อุบัติเหตุเท่าไรนัก ท าให้ไม่มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

อย่างมีประสิทธิภาพ และยังประสบปัญหาขาดหน่วยงานที่หน่วยงานหลักในการด าเนินการด้านความ

ปลอดภัยทางถนน อย่างจริงจังท าให้มีการน างานในส่วนนี้ไปแทรกอยู่ในภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละ

หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการเลือกท างานในภารกิจหลักก่อน เกิดรอยต่อระหว่างหน่วยงานท าให้ไม่เกิดการ

ประสานงานกันได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น  การไม่มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักในการลดอุบัติเหตุในลักษณะ

ของหน่วยงานแบบองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง (Organization-based) เนื่องด้วยปัจจุบัน จะเป็น

ลักษณะของคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ (Committee-based) จึงไม่สามารถขับเคลื่อนการ

ลดอุบัติเหตุเป็นรูปธรรมได้อย่างบูรณาการและต่อเนื่องยั่งยืน การมีซึ่งหน่วยงานแบบองค์กรลักษณะนี้ 

จะสามารถบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาผลักดันและวิเคราะห์เพ่ือชี้จุดต่าง ๆ ที่

สามารถน ามาซึ่งการตัดสินใจระดับนโยบาย อันน ามาซึ่งมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้

อย่างแม่นย าและตรงกับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังได้  ทั้งนี้ยังพบปัญหาการขาดความต่อเนื่องของการ

ด าเนินการ เมื่อมีการเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบตามรอบการโยกย้ายข้าราชการ ในขณะที่ต่างประเทศ

มีหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ท าให้การลดอุบัติเหตุไม่เห็นผลเท่าที่ควร 

3. ปัจจุบันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Black Spot) อีก

จ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจากสถิติปี พ.ศ.2558-2560 พบว่าพ้ืนที่ที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุจราจรสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตลาดกระบัง เขตหนอจอก และเขตประเวศ  ซึ่งแม้

ส่วนใหญ่ทางหน่วยงานภาครัฐจะมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมในการลดอุบัติเหตุ

แล้ว แต่สถิติอุบัติเหตุก็ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

4. การจัดท าฐานข้อมูลอุบัติเหตุ และข้อมูลจราจรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบจะช่วยในการ

วิเคราะห์รูปแบบ และสาเหตุของอุบัติเหตุ และการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุยังขาดประสิทธิภาพ เพ่ือหา

แนวทางการแก้ไขและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน  แต่ในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการฐานข้อมูล  หน่วยงาน

หลักที่มีการเก็บฐานข้อมูลมี 3 หน่วยงานหลัก หรือมักเรียกกันว่า “ข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐาน” ได้แก่ 

ข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทประกันภัย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการ

บันทึกลักษณะข้อมูลที่แตกต่างกัน และยังไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ไม่มีหน่วยงานกลางในการ

จัดเก็บข้อมูลของทั้งประเทศ  
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5. การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่จริงจังและขาดความต่อเนื่อง  ท าให้การลด

อุบัติเหตุไม่มีประสิทธิภาพท่าที่ควรจะเป็น รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้ประชาชน

รับรู้ถึงข้อบังคับทางกฎหมาย 

6. ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการก่อสร้างหลายแห่ง ปัจจุบันมีการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลือง และที่เปิดใช้งานอยู่คือ สายสีเขียว และสายสีน้ าเงิน 

เส้นทางยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ราคาของระบบขนส่งยังอยู่ในอัตราค่าบริการที่สูงที่ท าให้กลุ่มคนที่มี

รายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงได้และเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืน จึงถือว่ายังมีข้อจ ากัดในด้าน

ทางเลือกในการเดินทาง ท าให้ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางและผู้เดินทางเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ

เดินทาง ส่งผลให้เกิดปริมาณจราจรสูง และผลที่ตามมาคือท าให้โอกาสการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นตามไปด้วย 

7. การยึดติดกับมาตรฐานการออกแบบเดิม ซึ่งตามหลักความปลอดภัยทางถนนแล้วการ

ออกแบบถนนจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง กล่าวคือ ถนน

ตามแบบมาตรฐานในพ้ืนที่ต่างกัน อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างกัน เช่น เขตชุมชนที่มี

คนเดินเท้าหนาแน่น แต่ท าถนนมาตรฐานชั้นทางสูง และให้ยานพาหนะใช้ความเร็วสูงในการเดินทาง 

8. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุรวมถึงโครงการ

ในด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์มักถูกลดวงเงินงบประมาณ อาจเป็นเพราะการรณรงค์เป็นงานที่

ไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และต้องใช้เวลา  ดังนั้นจึงต้องอธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของการ

ลดอุบัติเหตุและ ผลที่ได้ในการเพ่ิมความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากชีวิตที่สูญเสียกับอุบัติเหตุ

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ

ส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่าง ๆ มากกว่าในปัจจุบัน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยได้ด าเนินการตามมติปฏิญญามอสโกของ

สหประชาชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย                  

ทางถนนด้านการด าเนินการมีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นกลไกขับเคลื่อน

ระดับชาติ  ซึ่งได้จัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  ปัจจุบันใช้แผนฉบับที่ 4 ช่วงปี 2560-

2563 มียุทธศาสตร์หลักในด้านการปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนและการ

พัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  

ส าหรับผลการศึกษาการลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครพบว่าหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านวางแผนและ

ก าหนดนโยบาย มี 2 หน่วยงานหลักได้แก่ 1) ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ท าหน้าที่



105 

ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และ 2) ส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ด าเนินการเสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนการขนส่ง ก ากับ ประเมินผล

และติดตามแผน รวมถึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่ง ส าหรับอีกด้านหนึ่ง คือ ด้าน

ปฏิบัติ มี 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานย่อยที่

เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุ คือ ส านักการจราจรและขนส่ง (งานวิศวกรรมจราจรและการวางแผน) และ

ส านักการโยธา (งานก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง) 2) กรมทางหลวง มีหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง คือ ส านัก

อ านวยความปลอดภัยและแขวงการทางกรุงเทพ 3) กองบังคับการต ารวจจราจร รับผิดชอบงานด้าน

วิศวกรรมจราจรและการควบคุมและการสั่งการจราจร และ 4) สถานีต ารวจนครบาล ปฏิบัติหน้าที่ในการ

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และบริหารจัดการจราจร 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้แก่ 1) ผู้ขับขี่ เป็นปัจจัยที่ส าคัญ

ที่สุด ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายของผู้ขับที่ไม่พร้อมในขณะขับรถ เช่น การพักผ่อนที่ไม่

เพียงพอ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเมาแล้วขับ การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และยัง

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขับรถเร็ว 2) ถนนหรือ

โครงสร้างพื้นฐาน หรือสภาพทางกายภาพของถนนที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

สภาพอันตรายข้างทาง ไฟส่องสว่างที่ไม่เพียงพอหรือการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บนผิวจราจร 3) 

ยานพาหนะ หรือรถที่มีอุปกรณ์บกพร่อง สภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งาน  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก

ปัจจัยหลักดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมายที่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้

และบทลงโทษที่ยังไม่รุนแรงและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม ปัจจัยด้านผังเมืองของ

กรุงเทพมหานครที่มีการออกแบบที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการวางแผนในระยะยาว รวมถึงปัจจัยด้าน

การบริหารจัดการจราจร สภาพจราจรที่หนาแน่นและความไม่เป็นระเบียบต่าง ๆ  

 ปัญหาและอุปสรรคในการลดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน

กฎจราจรและขาดระเบียบวินัย ภาครัฐที่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการลดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับ

การแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง  

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดข้างต้น  ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการลด

อุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ควรมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในเรื่องอุบัติเหตุจราจรอย่างกว้างขวาง เรื่อง

ผลกระทบจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทั้งเรื่องเมาไม่ขับ การคาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อค 

เนื่องจากผู้ขับขี่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการให้ความรู้

ด้านวินัยจราจรในชั้นเรียนและการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนบุคคล 
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2. พิจารณาหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยตรง หรือมีการร่วม

พิจารณามาตรการลดอุบัติ เหตุทางถนนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และสร้างความเข้าใจของแผนด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3 ถอดบทเรียน (Lesson Learn) จากกรณีอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรงหรือมีการเสียชีวิตที่

ผ่านมา  เช่น กรณีรถตู้ประสบอุบัติเหตุบนทางยกระดับโทลเวย์ถนนวิภาวดีรังสิต  เพ่ือหาแนวทาง

ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน   

4. รวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงอันตรายทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากฐานข้อมูลของบริษัท

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนน หรือข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุที่เผยแพร่ในสาธารณะอ่ืน ๆ และประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

5. ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นโดยมีภาครัฐเป็นส่วนสนับสนุนหลัก เป็นการสร้างความตระหนักถึงด้าน

ความปลอดภัยหรือท้องถิ่นของตน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ได้แก่ 

การศึกษาด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ (Close end questionnaire) หรือการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการลด

อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากแผนในด้านต่าง ๆ และวัดผลจากร้อยละการลดลงของจ านวน

อุบัติเหตุ เช่น จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจศึกษาโดย

จ ากัดขอบเขตให้แคบลง เช่น ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่เขต และเพ่ิมจ านวนของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม

ถึงภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสอบสวน

อุบัติเหตุ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรืออาจเพ่ิมประเด็น

การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การด าเนินการลดอุบัติเหตุของต่างประเทศ เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างที่ดี (Best 

Practice) และน ามาปรับใช้กับการด าเนินการลดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลกับพฤติกรรมกำรบริโภคสินค้ำแบรนด์เนม 
ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหำนคร 

จักรพันธ์ ศิลาจารุ* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผู้บริโภค 
ค่านิยมทัศนคติ ปัจจัยทางสังคม และระดับชนชั้นทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคสินค้าแบรนด์เนม จ านวน 12 คน ที่มีความ
แตกต่างทางด้านอายุและอาชีพ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12 คน บริโภคสินค้าแบรนด์เนมเพ่ือให้ตนเองมี
ภาพลักษณ์ที่ดูดีมีระดับ ได้รับการยกย่องและยอมรับทางสังคม เพราะสินค้าแบรนด์เนมเป็นเหมือน
สัญลักษณ์และสิ่งของส าหรับชนชั้นสูง โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างจากพฤติกรรมการบริโภคที่
สอดคล้องกับทฤษฎีชนชั้นทางสังคมได้ 2 กลุ่มคือ 1) ชนชั้นสูงระดับต่ า เป็นผู้ทีมีหน้าที่การงานอยู่ใน
ระดับสูง ฐานะทางการเงินดี กลุ่มนี้จะมีความคุ้นเคยกับสินค้าแบรนด์เนมอยู่แล้ว ลักษณะพฤติกรรม
การบริโภคจะบริโภคสินค้าจากความชื่นชอบในตัวสินค้าและเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง
โดยไม่สนใจเรื่องราคาของสินค้าและจะเลือกบริโภคสินค้าที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 2) ชนชั้นกลาง 
เป็นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินปานกลาง แต่มีพฤติกรรมชอบบริโภคสินค้าแบรนด์เนมเพ่ือยกระดับ
ตนเองไปอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่า การบริโภคสินค้าจะเลือกซื้อยี่ห้อและรุ่นที่มีความนิยม เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง เพราะเป็นสิ่งของที่คนทั่วไปในสังคมรู้จัก และจะให้ความส าคัญด้านราคาสินค้า ฟังค์ชันการใช้
ประโยชน์ ความคุ้มค่าของสินค้านั้น 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถแบ่งกลุ่มตามค่านิยมได้ 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ที่ชอบ
เข้าสังคม 2) ผู้ที่มีความทะเยอทะยาน และกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีทัศนคติที่ชอบความหรูหรา ชอบสินค้า
ราคาแพง ทั้งนี้ปัจจัยทางสังคมค่อนข้างมีส่วนส าคัญกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมด้วย
เช่นกัน ทั้งครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือ ดารา ศิลปิน ดังนั้นกลุ่มทางสังคม การเสพสื่อต่าง ๆ การบอกเล่า
ประสบการณ์และให้ค าแนะน าจากคนใกล้ตัว มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมได้ 
 
ค ำส ำคัญ: สินค้าแบรนด์เนม , ภาพลักษณ์ , ชนชั้นทางสังคม 
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Factors influencing Bangkok Consumers’ Consumption Behaviors 
of Brand-name Products 

 Chakkaphan Silajaru* 
 

Abstract 
 This qualitative research tilted Factors influencing Bangkok Consumers’ 
Consumption Behaviors of Brand-name Products aimed to understand factors regarding to 
self-image, value, attitude, society and social class which relate to consumer behaviors. 
The study was done by having in-depth interviews with the sample group consisted of 12 
brand-name product consumers who were different in terms of age and occupation. 
  Research findings uncovered that all of 12  samples consumed brand-name 
products to be good looking and high class, and receive social recognition and 
acceptance, because those brand-name products were believed to be the symbol and 
things for the upper class. The sample group could be categorized based on their 
consumption behaviors conforming to the social class theory into two groups: 1 . 
Lower-upper class A person in this group works under a high-ranking position and has 
a strong financial status. This group is accustomed to using brand-name products. For 
consumption behaviors, this person will consume a product based on his product 
preference and satisfaction to his needs without caring about the product price, and 
will buy a unique product, 2 .  Middle class A person in this group has a moderate 
financial status, but he likes consuming a brand-name product to move himself to the 
higher social class. Regarding to consumption behaviors, this person will consume a 
well-known product with the popular brand and model and as it is widely 
acknowledged by people in the society, and pays attention to a price, functionalities 
and value of the product. 
 In addition, findings also revealed that all samples could be characterized 
based on their value into two groups: 1. Extrovert and 2. Ambitious Person. Both groups 
had a passion for luxury and like an expensive product. Also, social factors, including 
a family, friend, celebrity and artist, somewhat influenced behavior of brand-name 
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product consumption. To sum up, social group, media consumption, experience 
sharing and advices from people closed to a particular person affect to consumption 
behaviors of brand name products. 
 
Keywords: Brand-name Product, Image, Social Class 
 

1. บทน ำ 
  ความนิยมการใช้สินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 
อันเนื่องมาจากกระแสแฟชั่นจากประเทศแถบตะวันตก ความนิยมและชื่นชอบในตัวดาราศิลปิน ท าให้
อยากใช้สินค้าเหมือนกับศิลปินที่ชื่นชอบ และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้า ที่สามารถ
เชื่อมต่อประเทศทั่วโลกเข้าด้วยกันท าให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่าง  ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างสูง 

ค่านิยมของคนไทยในปัจจุบันที่มีลักษณะหัวสูง ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือย เพ่ือต้องการให้ตนเอง
ดูดี มีหน้าตาในสังคม บางกลุ่มมีรายได้ปานกลางถึงน้อย แต่คลั่งของแบรนด์เนมมองข้ามเรื่องของ
ราคาสินค้าและคุณภาพของสินค้าไป สนใจแต่เรื่องภาพลักษณ์ของสินค้า 

สินค้าแบรนด์เนม ในความหมายทั่วไปหมายถึงสินค้ามีราคาสูง เนื่องจากผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่
คัดสรรมาเป็นอย่างดีและมีความพิเศษ ผลิตด้วยกระบวนการอย่างดีมีความประณีตและตั้งใจในการ
ผลิต มีลักษณะรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจน หรือเป็นสินค้าที่
ออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียงหรือดีไซน์เนอร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก อาจผลิตมาในจ านวนที่น้อยและ
จ ากัด ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด ท าให้มีความต้องการในตลาดค่อนข้างมาก 

นอกจากสินค้าแบรนด์เนมจะเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีและมีราคาสูงแล้ว 
ส าหรับในบางสังคมสินค้าแบรนด์เนมมิได้เป็นเพียงสินค้าที่บ่งบอกรสนิยมหรือภาพลักษณ์ของผู้ใช้งาน
เท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงลักษณะทางสังคมของผู้ใช้งาน ได้แก่  ฐานะทาง
สังคม ฯลฯ เป็นสินค้าที่สร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้ใช้งาน 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
  1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  2) เพ่ือศึกษาทฤษฎีภาพลักษณ์ของผู้บริโภค 

3) เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคม 

4) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมการเลือกซ้ือสินค้า 

5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของชนชั้นทางสังคมกับพฤติกรรมการบริโภค 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าแบรนด์เนม ในชีวิตประจ าวันอย่าง

น้อย 1 ชิ้น เป็นสินค้าประเภทอุปโภค ได้แก่ กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา รองเท้า เป็นต้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางด้านอายุและอาชีพ ทั้งหมด 12 คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน 

โดยงานวิจัยนี้จะใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร
วิชาการและผลงานวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สินค้า แบรนด์เนม 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
งานวิจัยนี้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
1. ผลการศึกษาทฤษฎีภาพลักษณ์ของผู้บริโภคสินค้าแบรนด์เนมในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12 คน บริโภคสินค้าแบรนด์เนม เพราะมีความคิดว่า
สินค้าแบรนด์เนมนั้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นคนมีฐานะดี มีระดับ ได้รับการยอมรับจากสังคม
และคิดว่าสินค้าแบรนด์เนมนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีระดับ มีรสนิยม อยู่ในสังคมชั้นสูง และ 4 ใน 
12 คนของกลุ่มตัวอย่าง ต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนมเพราะอยากสร้างภาพลักษณ์ท่ีอยากจะเป็น 

2. ผลการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้า  
แบรนด์เนมในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ในส่วนของค่านิยมของผู้บริโภค ผลการ
สัมภาษณ์เมื่อน าค าตอบของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับทฤษฎีแล้วพบว่า สามารถ
แบ่งกลุ่มของความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

  1) ผลการสัมภาษณ์พบว่า 6 ใน 12 ของกลุ่มตัวอย่าง ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับทฤษฎีค่านิยมการบริโภคในทางจิตวิทยา กลุ่มของผู้ที่ชอบเข้าสังคม และค่านิยม 
ทัศนคติกับความเชื่อในการบริโภคสินค้าในกลุ่มชอบความหรูหรา กล่าวคือ ค าตอบของกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์กลุ่มนี้มีค าพูดหรือประโยคที่กล่าวถึงว่า ตนเองเป็นผู้ที่มีความชอบในการเข้าสังคม ชอบการ
ใช้สินค้าแบรนด์เนมเพ่ือสร้างให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มสังคมที่ตนอยู่ 

  2) ผลการสัมภาษณ์พบว่า 4 ใน 12 ของกลุ่มตัวอย่าง ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับทฤษฎีค่านิยมการบริโภคในทางจิตวิทยา กลุ่มของผู้ที่มีความทะเยอทะยาน และค่านิยม 
ทัศนคติกับความเชื่อในการบริโภคสินค้าในกลุ่มชอบความหรูหรา กล่างคือ ค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์
กลุ่มนี้มีค าพูดหรือประโยคที่สื่อความว่าต้องการสินค้าแบรนด์เนมเพ่ือเป็นรางวัลแก่ชีวิต และเกิด
ความภาคภูมิใจ 
  3. ผลการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคสินค้า แบรนด์
เนมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า 7 ใน 12 คนของกลุ่มตัวอย่างใช้สินค้าแบรนด์เนมตามครอบครัว
และกลุ่มอ้างอิง โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
   1) ผลการสัมภาษณ์พบว่า  3 ใน 12 ของกลุ่มตัวอย่างมีการใช้สินค้าแบรนด์เนมตาม
ครอบครัว เพราะครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์มีการใช้สินค้าแบรนด์เนมมานาน ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความคุ้นเคยกับสินค้า รวมถึงการได้รับสินค้าแบรนด์เนม มาจากการซื้อให้เป็นของขวัญ เป็นมรดกตก
ทอดมาสู่ตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 
   2) ผลการสัมภาษณ์พบว่า 4 ใน 12 ของกลุ่มตัวอย่างใช้สินค้าแบรนด์เนมเพราะเพ่ือน, 
คนรัก ใช้สินค้า เลยท าให้ตนเองอยากมีบ้าง รวมถึงได้รับการแนะน าจากเพ่ือนและคนใกล้ตัวให้ใช้ 
และอีกกลุ่มหนึ่งใช้สินค้าตามกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ดารา ศิลปิน เพราะมีความชื่นชอบในตัวศิลปิน และ
อยากท่ีจะเป็นเหมือนศิลปินคนนั้น 
  4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับชนชั้นทางสังคมกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
สินค้าแบรนด์เนมในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1) ผลการสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ดังต่อไปนี้ คือ อาชีพที่อยู่ในระดับ
ผู้บริหาร ได้แก่ผู้อ านวยการ, ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน, คณะกรรมการบริหาร และกลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะ
ทางการเงินดี ได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีชนชั้นทางสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อยู่ระดับชนชั้นสูงระดับล่าง จะมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าชั้นสูงโดยไม่ค านึงถึงเรื่องราคาของสินค้า ยี่ห้อหรือรุ่นที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่จะเลือกสินค้าที่
มีรูปแบบที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น แบรนด์ Celine, Valentino, Mulberry 
และหากชื่นชอบสินค้านั้นก็ยินดีจะซื้อโดยไม่ลังเล 
   2) ผลการสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ดังต่อไปนี้ คือ ผู้ช่วยผู้จัดการ , 
พนักงานบริษัท, นักแสดง, นักศึกษา, นักดนตรี และ ธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
สอดคล้องกับทฤษฎีชนชั้นทางสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อยู่ระดับชนชั้นกลางระดับบนและระดับ
ล่าง จะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าชั้นสูงโดยค านึงถึงเรื่องราคาของสินค้า ฟังค์ชั่นการใช้ประโยชน์ ความ
คุ้มค่าในการใช้งาน และจะเลือกซื้อเฉพาะยี่ห้อที่รู้จักกันในวงกว้าง รุ่นและสีที่ก าลังเป็นที่นิยม 
ตัวอย่างเช่นแบรนด์  Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Balenciaga และมีพฤติกรรมที่
ปรารถนาจะบริโภคสินค้าชั้นสูงที่มีราคาสูงขึ้นเพ่ือจะยกระดับชนชั้นของตนเอง 
 

5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน สามารถสรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้สินค้าแบรนด์เนมได้ ดังนี้  
 1. ด้ำนภำพลักษณ์ 
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  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสินค้าแบรนด์เนมเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์แสดงให้
เห็นถึงความหรูหรา เป็นสัญลักษณ์ของคนรวย ชนชั้นสูง มีรสนิยม สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ของผู้ใช้งานเป็นผู้ที่ดูดีมีระดับ เนื่องจากสินค้าแบรนด์เนมเป็นสินค้าราคาสูง ผลิตจากวัสดุคุณภาพ
เยี่ยม มีกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน และประวัติของแบรนด์ ชื่อเสียง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 
  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (12 คน) เห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่า สินค้าแบรนด์เนมช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกของผู้ใช้งาน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงเลือกใช้สินค้าแบรนด์เนมเพ่ือให้
ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดูมีระดับ เป็นชนชั้นสูง และยังให้ความรู้สึกภาคภูมิใจเวลาใช้งาน และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนมเพ่ือต้องการให้ตนเองมี
ภาพลักษณ์อย่างที่ตนอยากเป็น 

2. ค่ำนิยมกำรบริโภค 
  กลุ่มผู้ชอบเข้าสังคม จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอยู่ในระดับสูง เช่น ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวขนาดใหญ่ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดย
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะใช้สินค้าแบรนด์เนมเพ่ือต้องการให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะการไปออกงาน
สังคม หรือ เวลาท างาน ต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม 
  กลุ่มผู้มีความทะเยอะทะยาน จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
เช่น พนักงานออฟฟิศ นักศึกษา นักแสดง นักดนตรี ธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก มีฐานะทางการเงินปาน
กลาง แต่มีความต้องการที่จะใช้สินค้าแบรนด์เนมเพ่ือต้องการยกระดับตนเองไปอยู่ในสังคมที่สูงกว่า 
สนใจเรื่องภาพลักษณ์เป็นพิเศษ และต้องการให้เป็นรางวัลชีวิตแก่ตนเอง เป็นเครื่องแสดงถึง
ความส าเร็จ ท าให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ 
  ทั้งสองกลุ่มข้างต้นที่กล่าวมา มีทัศนคติชอบความหรูหรา ค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีค่านิยมทัศนคติของผู้บริโภค คือ ชอบความหรูหรา กล่าวคือ ชอบใช้
สินค้าราคาแพง เพ่ือให้ผู้อื่นรับรู้ถึงสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ สังคมที่ตนอยู่ 
 3. ปัจจัยทำงสังคมของผู้บริโภค 
 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 7 ใน 12 คน มีความคล้อยตามปัจจัยทางสังคมของตัว
ผู้ให้สัมภาษณ์เอง ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือ ดาราและศิลปิน กล่าวคือ บุคคลกลุ่มนี้มีผลท าให้
กลุ่มตัวอย่างบริโภคสินค้าแบรนด์เนมโดยมี 5 ใน 12 คนที่ตอบว่าเลือกซื้อสินค้า ด้วยตนเองหรือ
ความชอบส่วนตัว  
  ครอบครัว เป็นสถาบันขนาดเล็กในสังคม ซึ่งเป็นสังคมแรกที่กลุ่มตัวอย่างพบเจอ ด้วยพฤติกรรม
ของพ่อแม่ ที่มีความชื่นชอบและใช้สินค้าแบรนด์เนมอยู่แล้ว หรือการได้รับสินค้าแบรนด์เนมเป็นของขวัญ
ในวัยเด็ก ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นชินกับสินค้า และมั่นใจที่จะบริโภค รวมถึงการขอค าปรึกษา 
ค าแนะน าจากพ่อแม่หรือผู้มีประสบการณ์ ก่อนที่จะซื้อสินค้าเพ่ือน เป็นสังคมในชีวิตประจ าวันของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยกลุ่มเพ่ือนมีส่วนในการโน้มน้าวหรือขัดขวางการเลือกบริโภคของกลุ่มตัวอย่างได้ จากค าบอก
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เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ในการใช้สินค้าแบรนด์เนม ทั้งดีและไม่ดี การให้ค าแนะน า อธิบาย
เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมถึงการให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้สินค้านั้นก่อนโดยไม่ต้องซื้อเอง 

กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ดารา ศิลปิน กลุ่มนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม โดยคนกลุ่มนี้จะต้องดูแล
ภาพลักษณ์และบุคลิกให้ดูดีอยู่เสมอ การใช้สินค้าแบรนด์เนมของกลุ่มอ้างอิงนี้ มีผลต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เห็นศิลปิน ดารา เป็นต้นแบบ เมื่อได้เห็นกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้สวมใส่
หรือใช้งานสินค้า จะมีความรู้สึกว่าตัวสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับของคนที่มีชื่อเสียง อยากใช้สินค้าตาม
บุคคลที่ตนเองชื่นชอบ หรือใช้สินค้าในระดับเดียวกับดารา ศิลปิน เซเลบริตี้  รวมถึงกระแสความนิยม
ที่มาจากกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน 
 4. ควำมสัมพันธ์ของชนชั้นทำงสังคมกับพฤติกรรมกำรบริโภค 
 ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและค าสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม โดยสามารถสรุปผลโดยแบ่งเป็น 2  กลุ่ม ดังนี้ 
  ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอยู่ในระดับสูง มีการศึกษาสูง ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ค าตอบด้านพฤติกรรมการบริโภคจะสอดคล้องกับทฤษฎี
ชนชั้นทางสังคม คือกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อยู่ระดับชนชั้นสูงระดับต่ า (เศรษฐีใหม่) จะมีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากความชอบในเรื่องรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมถึงความชื่นชอบและ
คุ้นเคยในสินค้าแบรนด์นั้น ๆ โดยไม่ค านึงถึงเรื่องราคาของสินค้าและยี่ห้อ กลุ่มนี้จะใช้สินค้าแบรนด์
เนมเพ่ือสะท้อนเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้แบรนด์ยอดนิยมในสังคม 

ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลาง มีอาชีพทั่วไป ค าตอบด้าน
พฤติกรรมการบริโภคจะสอดคล้องกับทฤษฎีชนชั้นทางสังคม ในกลุ่มชนชั้นกลาง จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าแบรนด์เนมเพ่ือให้ภาพลักษณ์และบุคลิกของตัวเองดูดีมีระดับ เพ่ือให้ผู้อ่ืนมองว่าตนอยู่
ในสังคมชั้นสูง แต่พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ค านึงถึงเรื่องราคา งบประมาณ ฟังค์ชั่น
การใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงความคุ้มค่าเมื่อใช้สินค้านี้ โดยจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อและรุ่นยอดนิยม เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

สรุป คือ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมของกลุ่มคนทั้งสองชนชั้นมีความแตกต่างกันใน
หลายด้าน เช่น การตัดสินใจซื้อจากความชอบส่วนบุคคล หรือ ซื้อเพราะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างหรือ
กลุ่มอ้างอิง การเลือกซื้อโดยพิจารณาจากความคุ้มค่า และประโยชน์ในการใช้ และลักษณะการใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถระบุปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ค่านิยมทัศนคติ ปัจจัยส่วน
บุคคล และระดับชนชั้นทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สินค้าแบรนด์เนมโดยสรุป
ข้อเสนอแนะตามหัวข้อแต่ละทฤษฎีได้ดังนี้ 



115 

  1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดย
ผู้บริโภคนั้นจะก าหนดภาพลักษณ์ของสินค้าด้วยตนเอง ด้วยเอกลักษณ์ คุณภาพของสินค้า และ
ชื่อเสียง ประวัติความเป็นมาของแบรนด์ ดังนั้นผู้ประกอบการสินค้าแบรนด์เนม ควรรักษามาตรฐาน
การผลิตต่างๆ รวมถึงการออกแบบที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ 
  2. ชนชั้นทางสังคม หากกลุ่มตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบการเป็นกลุ่มผู้บริโภคใน
ชนชั้นสูง ควรมีการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ความแตกต่าง หรือผลิตสินค้าที่มีจ านวนจ ากัด เน้นเรื่อง
ของคุณภาพสูงสุด รวมถึงสะท้อนความเป็นตัวตนของลูกค้า ให้ดูโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อ่ืน และ
สินค้านั้นช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วย หรือหากกลุ่มตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบการเป็น
กลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลาง ควรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีฟังค์ชันการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า โดยเน้นไปที่ความเรียบง่าย สามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ในหลากหลาย
โอกาส แต่ให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีมีระดับ เป็นการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้  

ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยในอนำคต 
  1. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่นการแจกแบบสอบถามควบคู่กับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้น และกระจายกลุ่มตัวอย่างให้มี
ความหลากหลายทางอายุและอาชีพ หรือมีการก าหนดอายุและอาชีพของกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างชัดเจน 
  2. งานวิจัยครั้งต่อไปแนะน าให้ท าการศึกษาเจาะจงลงไปในแต่ละยี่ห้อของสินค้าแบ
รนด์เนมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ศึกษาว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบใดมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้ายี่ห้อใด 
รวมถึงเปรียบเทียบความแตกต่างกับงานวิจัยฉบับนี้ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือ
น าผลที่จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
  3. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้บริหารบริษัทหรือผู้จัดการฝ่ายขายและบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท เพ่ือให้ได้ข้อมูลแผนการด้าน
การตลาดและแนวโน้มการท าตลาดและพัฒนาแผนอย่างไร ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
  4. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทฤษฎีและปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และน าทฤษฎีและ
ปัจจัยจากงานวิจัยนี้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกันของพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปพัฒนาแผนการทางการตลาดของบริษัทต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้พนักงำนสำยงำนวิศวกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
มีควำมผูกพันกับสำยงำน 

จักรวาล  ณุวงศ์ศรี* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานสายงานวิศวกรรมที่
ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 309 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2561) โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้แจกแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายกรอกรายละเอียดจ านวน 
309 ชุด แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 249 คน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้ 
  1. ความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีผู้พูดถึงหน่วยงานในด้านลบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  3.86 
อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  2. ความรู้สึกภูมิใจเมื่อพูดถึงหน่วยงานในด้านบวกให้บุคคลอ่ืนฟังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  
3.86 อยู่ในช่วงระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

3. มีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  
3.90 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงมีความพึงพอใจที่ได้ทุ่มเทเพ่ือช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้หน่วยงานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  3.85  อยู่ในช่วง ระดับมีความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

5. มีความพึงพอใจและสมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ต่อไป แม้ว่าจะมีโอกาส
เปลี่ยนงานไปอยู่หน่วยงานอ่ืนและได้รายได้ที่สูงกว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  3.89  อยู่ในช่วง 
ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

6. มีความเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ จะมีความสุขในการท างาน และรักที่จะ
ท างานอยู่  ที่หน่วยงานนี้ตลอดไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  3.91  อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

7. มีความพึงพอใจที่จะแนะน าญาติหรือเพ่ือนสนิทมาท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ที่ 3.84  อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

8. มีความพึงพอใจที่จะแนะน าญาติหรือเพ่ือนสนิทมาใช้บริการจากหน่วยงานนี้มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ที่  3.91  อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กับ 
ความผูกพันองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในด้านลักษณะงานและ
ประสบการณ์ในการท างาน จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าความพึงพอใจบรรยากาศในการท างาน มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงานวิศวกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อดังกล่าวพบว่า ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อ
บรรยากาศการท างาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.91 อยู่ในระดับสูง  

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงานวิศวกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อดังกล่าวพบว่า คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.20 อยู่ในระดับสูง  

ความพึงพอใจต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารใน
การพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงาน
วิศวกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อ
ดังกล่าวพบว่า  คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  3.85 อยู่ใน
ระดับสูง จึงส่งผลให้พนักงานในสายงานวิศวกรรมมีความผูกพันต่อองค์กรสูง  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้รักษาระดับความพึงพอใจในหัวข้อดังกล่าวไว้ต่อไป ด้วยการสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ดี  ซึ่งบรรยากาศที่ดีในการท างาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มีความสุขมาก
ขึ้น ท าให้พนักงานรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตร  เมื่อมีความสุข ประสิทธิภาพในการท างานก็จะเกิดขึ้นได้  
บรรยากาศที่ดีในการท างานจะช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประกอบขึ้น
จากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  

สายงานวิศวกรรมควรจะพัฒนาบุคคลากรทีมีความทุ่มเท รักความก้าวหน้าให้มีโอกาสได้
ศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยการลาศึกษาต่อนั้นไม่ควรเสียสิทธิ์อ่ืน ๆ เช่น สิทธิ์ในการรับ
เงินเดือน สิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างศึกษา ควรจะ
ได้รับอย่างครบถ้วนเหมือนขณะที่ท างานปรกติ ดังนั้นผู้บริหารสายงานวิศวกรรมควรตั้งงบประมาณใน
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของพนักงานสายงานวิศวกรรมให้เพียงพอ การสนับสนุนแนวความคิดที่
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งการสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้นสามารถด าเนินการในทิศทางของการให้
งบประมาณหรืออ่ืนใดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลที่ชัดเจน ให้พนักงานสายงานวิศวกรรมให้ไว้วางใจองค์กร
ให้ความร่วมมือต่อองค์กรได้มาก ซึ่งการที่พนักงานสายงานวิศวกรรมได้แสดงศักยภาพและออกความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสายงาน
วิศวกรรมให้ก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้องค์กรได้เห็นถึงมุมมองหรือไอเดียใหม่ๆ จากพนักงาน
สายงานวิศวกรรมที่มีหลากหลาย จนอาจต่อยอดไปสู่ความส าเร็จในอนาคตได้ 
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จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสความก้าวหน้าในงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงานวิศวกรรม ดังนั้นการก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานวิศวกรรมที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ควรกระท า เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความ
กระตือรือร้นและต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการท างานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากสายงาน
วิศวกรรมสามารถสื่อสารให้พวกเขาเห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานวิศวกรรม
ได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากท างานกับสายงานวิศวกรรมต่อไป
ได้และมีความรัก ความตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นจะน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ค ำส ำคัญ: ความผูกพัน  ความพึงพอใจ  บรรยากาศในการท างาน  ความก้าวหน้าในงาน  มีส่วนร่วม 
 

1. บทน ำ 
  สายงานวิศวกรรม (ENGINEERING FUNCTION) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านวิศวกรรมมี
หน้าที่ ก าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า สายส่ง ระบบจ าหน่าย เคเบิ้ลใต้ดิน เคเบิลใต้น้ า 
รวมทั้งระบบปรับอากาศของอาคารต่าง ๆ ส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจ าหน่าย 
และประมาณการก่อสร้างอาคาร ทั้งทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโยธา งานจ้างเหมาก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจ าหน่าย รวมถึงงานก่อสร้างทางด้านงานโยธา ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรมี
ความสามารถดังกล่าวจึงได้สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์กรรวมถึงการรักษา
บุคคลากรที่มีค่าไว้ ซึ่งการที่ทุกองค์กรสามารถประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริงนั้น  ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความผูกพันของบุคคลากรในองค์กรเป็นส าคัญ เพราะคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กรซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญและรักษาบุคลากรที่มีค่าไว้  ให้อยู่ในองค์กรให้นานที่สุด หนึ่งในตัวชี้วัด
ที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององค์กรนั้นก็คือความผูกพันของคนที่มีต่อองค์กร ซึ่งหากคนใน
องค์กรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กรแล้ว ก็จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทุ่มเทท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้องค์กรประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงความผูกพันองค์กรของ พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ทราบถึง
ระดับความผูกพันของบุคคลากรที่มีต่อสายงานวิศวกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อสายงานวิศวกรรมของพนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรัก ความตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลากรเหล่านั้นจะน าพา
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ที่มีต่อสายงานวิศวกรรม 

  2.2 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อสายงานวิศวกรรม  ของ 

พนักงานสายงานวิศวกรรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงปัจจัยที่มีผล เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร มีความรัก ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ขององค์กร ซึ่ง
จะน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

       ตัวแปรอิสระ  
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
  1.1 เพศ 
  1.2 อายุ 
  1.3 ระดับการศึกษา 
  1.4 สถานภาพสมรส 
  1.5 สายอาชีพ 
  1.6 ระดับต าแหน่ง 
  1.6 อายุราชการ 
        2. ปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน 
  2.1 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อนโยบายในการท างานของผู้บริหาร 
   2.2 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานที่เอ้ือต่อ
การท างานการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  
   2.3 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน  
   2.4 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน การได้รับ
การยอมรับจากผู้ร่วมงาน  
   2.5 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  
   2.6 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อเงินเดือนและสวัสดิการ ของหน่วยงาน  
   2.7 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน  
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   2.8 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อลักษณะงานของหน่วยงานว่ามีความชัดเจน 
   2.9 ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสความก้าวหน้า
ในงาน 
   2.10 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 
   2.11 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการจัดสรรอัตรากาลังในการท างานของหน่วยงาน  
   2.12 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม 
   2.13 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
   2.14 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ 
   2.15 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 
   2.16 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของ
หน่วยงาน 
   2.17   ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของหน่วยงาน 
     ตัวแปรตำม ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานสายงานวิศวกรรมที่มีต่อ
องค์กรและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการท างานประกอบด้วย
ลักษณะ ดังนี้ 
     1. รู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีผู้พูดถึงหน่วยงานในด้านลบ 
    2. รู้สึกภูมิใจเมื่อพูดถึงหน่วยงานในด้านบวกให้บุคคลอื่นฟัง 
    3. มีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
    4. มีความพึงพอใจที่ได้ทุ่มเทเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพื่อเพ่ิมผลผลิตให้หน่วยงาน 
    5. มีความพึงพอใจและสมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ต่อไป แม้ว่าจะมีโอกาส
เปลี่ยนงานไปอยู่หน่วยงานอื่น และได้รายได้ที่สูงกว่า   
    6. มีความเชื่อม่ันว่าการท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ จะมีความสุขในการท างาน และรักท่ีจะ
ท างานอยู่ ที่หน่วยงานนี้ตลอดไป  
   7. มีความพึงพอใจที่จะแนะน าญาติหรือเพ่ือนสนิทมาท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้  
   8. มีความพึงพอใจที่จะแนะน าญาติหรือเพ่ือนสนิทมาใช้บริการจากหน่วยงานนี้ 
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  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

                        ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตำม   

 

 

 

 

 

 

สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
   1.1 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีเพศต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 
   1.2 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอายุต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 
   1.3 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
   1.4 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีสถานภาพสมรสต่างกันจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
   1.5 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีสายอาชีพต่างกันจะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
   1.6 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีระดับต าแหน่งต่างกันจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
   1.7 พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอายุราชการต่างกันจะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 2  ปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

  2.1 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการท างานของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

ควำมผูกพันต่อองค์กร 

 
ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน 

และด้ำนประสบกำรณ์ในงำน 
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  2.2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานที่เอ้ือ
ต่อการท างานการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร 

  2.3 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กร 

  2.4 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน การ
ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.5 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.6 ความรู้สึก ทัศนคติทีม่ีต่อเงินเดือนและสวัสดิการ ของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.7 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร 

  2.8 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อลักษณะงานของหน่วยงานว่ามีความชัดเจน  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.9 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บั งคับบัญชาให้มี โอกาส
ความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.10 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.11 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการจัดสรรอัตรากาลังในการท างานของหน่วยงาน มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.12 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.13 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.14 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร  

  2.15 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

  2.16 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของ
หน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
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  2.17 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของหน่วยงาน  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร   
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานสายงานวิศวกรรมการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยการแจกแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายกรอกรายละเอียดจ านวน 309 ชุด  
แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสายงานวิศวกรรม ที่ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 309 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน  
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 ซึ่งในตอนที่ 2 และ 3 เป็นค าถามให้เลือกตอบโดยข้อความแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับตามแบบของ Likert’s Scale เป็นมาตรวัดลักษณะของ ค าถามที่ใช้ในลักษณะในเชิงบวก  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์แล้ว ไปสอบถามกับ พนักงานสายงานวิศวกรรม  สังกัด การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรับคืนได้ภายในเวลาที่ก าหนดคาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
ซึ่งได้ครบตามเป้าหมาย จ านวน 249 ชุด โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผล
โดยโปรแกรม SPSS  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับอธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
   2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับ
การอธิบายระดับความผูกพันต่อองค์กร 
   3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) 
  ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ก าหนดไว้ที่ระดับ .05 ซ่ึง
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1  
เพศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9   
 

4. ผลกำรศึกษำ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุมากกว่า 20-30 ปี จ านวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.4  ช่วงอายุมากว่า 30-40 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7  ช่วงอายุมาก
ว่า 40-50 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  ช่วงอายุมากว่า 50-60 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.7 
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.4  การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3   ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก  

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.8  สถานภาพสมรสแล้วและมีบุตร จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4  สถานภาพสมรสแล้วแต่ยังไม่
มีบุตร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  1.6  

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ส่วนใหญ่มีสายอาชีพวิศวกร จ านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 สายอาชีพพนักงานช่าง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 สายอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ส่วนใหญ่มีระดับ 5-7 จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.1 ระดับ ไม่เกิน 4 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับ 8-10 จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.1 และระดับ 11 ขึ้นไป จ านวน11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 249 คน ส่วนใหญ่มีอายุราชการไม่เกิน  5 ปี จ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.1 อายุราชการมากกว่า 5 -10 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุราชการ
มากกว่า  10-15 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 อายุราชการมากกว่า 15-20 ปี จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.1 อายุราชการมากกว่า  20 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5  

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  249  คน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์กร
เฉลี่ย ที่ 3.87 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง  แบ่งได้ดังนี้ 

  1. รู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีผู้พูดถึงหน่วยงานในด้านลบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.86 
อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  2. รู้สึกภูมิใจเมื่อพูดถึงหน่วยงานในด้านบวกให้บุคคลอ่ืนฟังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ที่ 3.86 อยู่ในช่วงระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  3. มีความพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ ที่ 3.90 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  4. มีความพึงพอใจที่ได้ทุ่มเทเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
หน่วยงานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.85 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  5. มีความพึงพอใจและสมัครใจที่จะยังคงท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ต่อไป แม้ว่าจะมี
โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่หน่วยงานอ่ืน และได้รายได้ที่สูงกว่า  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.89 อยู่
ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 
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  6. มีความเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ จะมีความสุขในการท างาน และรัก
ที่จะท างานอยู่ ที่หน่วยงานนี้ตลอดไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.91 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  7. มีความพึงพอใจที่จะแนะน าญาติหรือเพ่ือนสนิทมาท างานอยู่ที่หน่วยงานนี้ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.84 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

  8. มีความพึงพอใจที่จะแนะน าญาติหรือเพ่ือนสนิทมาใช้บริการจากหน่วยงานนี้  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.91 อยู่ในช่วง ระดับมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

 4.1 กำรทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจัย 
สมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีระดับการศึกษา

ต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : 1 = 2 พนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
จะมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

H1 : 1 ≠ 2 พนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

Sig. = 0.000 น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ   (  = 0.05) ดังนั้น ค่า P น้อยกว่า  (เท่ากับ 
Sig.) จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 

สรุปได้ว่า พนักงานสายงานวิศวกรรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานที่ 2.3 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : 1 = 2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

H1 : 1 ≠ 2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน  มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

Sig. = 0.007 น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ   (  = 0.05) ดังนั้น ค่า P น้อยกว่า  (เท่ากับ 
Sig.) จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 
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สรุปได้ว่า ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่  2.7 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
เสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กร 

สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : 1 = 2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
เสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

H1 : 1 ≠ 2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
เสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กร 

Sig. = 0.000 น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ   (  = 0.05) ดังนั้น ค่า P น้อยกว่า  (เท่ากับ 
Sig.) จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 

สรุปได้ว่า ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่  2.9 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาส
ความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : 1 = 2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาส
ความก้าวหน้าในงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

H1 : 1 ≠ 2 ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาส
ความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

Sig. = 0.015 น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ   (  = 0.05) ดังนั้น ค่า P น้อยกว่า  (เท่ากับ 
Sig.) จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 

สรุปได้ว่า ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสความก้าวหน้า
ในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยพบว่า พนักงานสายงานวิศวกรรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสายงาน
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วิศวกรรมควรจะพัฒนาบุคคลากรทีมีความทุ่มเท รักความก้าวหน้าให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น โดยการลาศึกษาต่อนั้นไม่ควรเสียสิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิ์ในการรับเงินเดือน สิทธิ์ในการได้รับการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างศึกษา ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนเหมือนขณะที่
ท างานปรกติ ดังนั้นผู้บริหารสายงานวิศวกรรมควรตั้งงบประมาณในการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของ
พนักงานสายงานวิศวกรรมให้เพียงพอ การมีงบประมาณในการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของพนักงาน จะ
เป็นการแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้ศักยภาพที่
มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาวอีกด้วยเช่นกัน และปัจจัยด้าน 
ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อลักษณะงานและประสบการณ์การท างานจากการวิจัยพบว่า  มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง  ยกเว้น ความรู้สึก ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง  ความพึงพอใจที่มีต่อ เงินเดือนและสวัสดิการ, นโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน, การจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของหน่วยงาน,  ปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสม, ค่าตอบแทนที่ได้รับ และกระบวนการแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่มี
ความรู้สึก ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาในด้านลักษณะ
งานและประสบการณ์จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
 ความพึงพอใจบรรยากาศในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ในสายงานวิศวกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจใน
หัวข้อดังกล่าวพบว่า ความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศการท างาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่  4.91 
อยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้พนักงานในสายงานวิศวกรรมมีความผูกพันต่อองค์กรสูง 
  ความพึงพอใจมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร
ในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อดังกล่าวพบว่า  ความรู้สึก ทัศนคติที่มี
ต่อมีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาการ
บริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร นั้นมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ 3.85 
อยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้พนักงานในสายงานวิศวกรรมมีความผูกพันต่อองค์กรสูง 
  ความพึงพอใจการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสความก้าวหน้าในงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงานวิศวกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในหัวข้อดังกล่าวพบว่า ความรู้สึกทัศนคติที่มี
ต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่  
4.20 อยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้พนักงานในสายงานวิศวกรรมมีความผูกพันต่อองค์กรสูง    
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้รักษาระดับความพึงพอใจในหัวข้อดังกล่าวไว้และสร้างเพ่ิมใน
โอกาสต่อ ๆ ไป  การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ซึ่งบรรยากาศที่ดีในการท างาน เป็นปัจจัย
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หนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานสายงานวิศวกรรมมีความสุขมากขึ้น ใช้รอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จในการท างาน ท าให้พนักงานสายงานวิศวกรรมรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตร เมื่อมีความสุข 
ประสิทธิภาพในการท างานก็จะเกิดขึ้นได้ บรรยากาศที่ดีในการท างาน จะช่วยให้พนักงานสามารถ
ท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลถึงความผูกพันกับสายงาน โดยประกอบขึ้นจากหลาย ๆ 
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  
  บรรยากาศในการท างานที่พนักงานสายงานวิศวกรรมต้องการ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสายงาน
วิศวกรรมไม่ควรมองข้าม แต่ควรใส่ใจและหยิบยื่นโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์ความต้องการเหล่านั้น
ให้เป็นจริงมากขึ้น เพ่ือให้พนักงานสายงานวิศวกรรมเกิดแรงจูงใจในการท างาน และสามารถทุ่มเท
แรงกาย แรงใจท างานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ ในการบริหารงานของสายงานวิศวกรรมนั้น สิ่งที่
จะส่งผลต่อการเกิดบรรยากาศที่ดีเพ่ือทุกคนและยังไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายที่ต้องการนั้น  สิ่ง
ที่มีความจ าเป็นต้องสร้างและสนับสนุนคือ การพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการที่ผู้บริหาร
สายงานวิศวกรรมต้องก่อให้เกิดความรู้สึกและสร้างแรงกระตุ้นต่อพนักงานสายงานวิศวกรรมให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานแห่งความที่บุคคลมีความมั่นใจว่าเหตุและผลทางความคิดจะ
ได้รับการสนับสนุนการริเริ่มลักษณะแห่งพฤติกรรมบุคคล เป็นข้อคิดแห่งการสร้างรูปลักษณ์ของการ
แสดงออกของพนักงานสายงานวิศวกรรมลดและขจัดปมความคิดแย้งหรือความขลาดกลัวจาก
พฤติกรรมของพนักงานสายงานวิศวกรรมให้ลดน้อยรวมไปถึงสร้างความกล้าต่อการแสดงออก 
  การเปิดโอกาสเพ่ือการแลกเปลี่ยน ย่อมเป็นผลดีต่อพนักงานสายงานวิศวกรรมได้ เพราะโอกาส
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ  หรือประสบการณ์มักถูกปิดกั้นด้วยค าสั่งหรือความคิดเบื้องบน 
การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนย่อมส่งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ได้ 
  การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งการสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้น
สามารถด าเนินการในทิศทางของการให้งบประมาณหรืออ่ืนใดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลที่ชัดเจน  ให้
พนักงานสายงานวิศวกรรมให้ไว้วางใจองค์กรให้ความร่วมมือต่อองค์กรได้มาก 
  สถานการณ์เพ่ือการบริหารหรือจัดการ ผู้บริหารสายงานวิศวกรรมต้องค านึงถึงสถานการณ์ใน
การจัดการงานด้วยเสมอ เพ่ือผลสูงสุด การเลือกแบบการบริหารใด ๆ  ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงานสายงานวิศวกรรมได้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสแห่งบรรยากาศการริเริ่มสร้างสรรค์ 
  การมองหาความคิดเฉพาะในส่วนที่ดี  เป็นมุมมองของการบริหารที่ต้องการสร้างผลสัมฤทธิ์
ว่า เมื่อบุคคลใดเสนอแนวคิดเพ่ืองานแล้วควรได้เห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุคคล
อ่ืน ๆ ด้วยดี  มิใช่มุ่งแนวทางเพ่ือความขัดแย้งหรือสร้างฐานการไม่ยอมรับให้เกิดข้ึน 
  การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสายงานวิศวกรรมเกิดการสร้างกระบวนการทางความคิด ให้เกิด
ในทุกกลุ่มงาน การสร้างแรงจูงใจย่อมเป็นผลต่อพนักงานสายงานวิศวกรรมที่ก้าวมาสู่การต้องการมีส่วน
ร่วมเสมอ หากผลตอบแทนเหล่านี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสายงานและพนักงานสายงานวิศวกรรมเอง  
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  การที่พนักงานสายงานวิศวกรรมได้แสดงศักยภาพและออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จะท า
ให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสายงานวิศวกรรมให้ก้าวหน้า อีกทั้งยัง
เป็นโอกาสให้องค์กรได้เห็นถึงมุมมองหรือไอเดียใหม่  ๆ จากพนักงานสายงานวิศวกรรมที่มี
หลากหลาย จนอาจต่อยอดไปสู่ความส าเร็จในอนาคตได้ 
  พนักงานสายงานวิศวกรรมมีแนวโน้มที่จะตั้งใจท างานมากขึ้นหากพวกเขาเห็นว่าองค์กรที่
พวกเขาท างานอยู่มีสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ ผู้บริหารสายงานวิศวกรรมควรท าให้แน่ใจว่าการมอบหมายงานให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งก็คือ “ใช้คนให้ถูกงาน” หมั่นแสวงหาโอกาสในการท างานให้แก่พนักงานสายงาน
วิศวกรรมได้ลองท างานใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมในสิ่งที่พนักงานสายงานวิศวกรรมไม่
เชี่ยวชาญ นอกจากพนักงานสายงานวิศวกรรมจะสามารถพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทีมงานได้แล้ว 
ความสามารถเหล่านั้นยังจะท าให้สายงานวิศวกรรมเติบโตไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย 
  สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานของพนักงานสายงานวิศวกรรม หากสายงานวิศวกรรมมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ก็จะ
ยิ่งช่วยท าให้พนักงานสายงานวิศวกรรมเกิดความพึงพอใจในการท างาน สามารถท าผลงานให้ออกมาดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาพนักงานสายงานวิศวกรรมให้อยู่กับองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับพนักงานสายงานวิศวกรรมอีกด้วย 
  จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสความก้าวหน้าในงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงานวิศวกรรม ดังนั้นการก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานวิศวกรรมที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ควรกระท า  เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความ
กระตือรือร้นและต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการท างานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากสายงาน
วิศวกรรมสามารถสื่อสารให้พวกเขาเห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติ บโตในสายงาน
วิศวกรรมได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากท างานกับสายงาน
วิศวกรรมต่อไปได้และมีความรัก ความตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นจะน าพาองค์กร
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
          จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ  เนื่องจาก
ปัจจุบันมีแบบสอบถามที่ขอความร่วมมือให้พนักงานสายงานวิศวกรรมตอบมีค่อนข้างมากจากทั้งในการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองทั้ง  14 สายงาน  และ 3 ส านัก  นอกจากนี้ยังแบบสอบถามจากหน่วยงานภายนอก
อีกเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีภารกิจงานประจ าค่อนข้างมากรีบตอบแบบสอบถามโดย
ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมซึ่งในการศึกษาครั้งต่อ ๆ ไป ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ ในส่วนของ
ผู้บริหารควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพงึพอใจในกำรข้ึนทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว กรณีศึกษำ

ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัดปรำจีนบุรี 

จันทร์ประภา  วิญญกูล* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวมีความพึงพอใจในการรับบริการ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยน าเข้า นโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ สถานที่ การประชาสัมพันธ์ 

และเจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาจ าแนกรายตัวพบว่า ด้านสถานที่และด้านการ
ประชาสัมพันธ์มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดอยู่ในระดับสูงที่สุด แสดงว่า สถานที่กับการประชาสัมพันธ์ มีความ
เหมาะสมอย่างสูงในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวคือสถานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวกต่อผู้
ขึ้นทะเบียน และผู้ขึ้นทะเบียนมีความพึงพอในการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลต่อการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่มีระดับความเหมาะสมต่ าที่สุด เมื่อพิจารณาเกิดจาก
ความขาดแคลนของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่บางรายขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  2)  
การให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาจ าแนกรายตัวพบว่า 
ขั้นตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด กล่าวคือ  ผู้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีความพึง
พอใจในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า การให้บริการอยู่ในระดับรองลง การ
อธิบาย ขั้นตอน การตอบปัญหาข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความถูกต้อง ชัดเจนเท่าที่ควร 
  ผลลัพธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมสูง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรพบว่า ผู้ขึ้นทะเบียนพร้อมต่อการประกอบกิจการหลังขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวอย่างเต็มที่สูงที่สุด กล่าวคือ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกหมายตาม
ข้อก าหนดของรัฐบาลแล้ว ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมต่อการ
ประกอบกิจการ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการที่
ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ: แรงงานต่างด้าว  ขึ้นทะเบียน  ปราจีนบุรี 
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Factors in Alien Labors Legal Registration of Industrial Factory 
Entrepreneurs Case Study: Prachinburi Province 

Janprapa  Winyakool* 
 

Abstract 
 The objective of this study were to determine 1 )  factors in alien labors legal 
registration of industrial factory entrepreneurs satisfaction, 2) problem and treat of 
legal registration of industrial factory entrepreneurs. 

The results of the study showed that 1) Input Factors, Policy, Legal, Rules, 
Place, Information and Authority have a highest level appropriation when we consider 
separate by factors; we found that place and information factors have mostly average 
score for Alien Labor Legal Registration of Industrial Factory in case of Prachinburi 
Province according to Legal Registration Place quite appropriate from convenience of 
transportation and satisfied for government information announcement. In the 
opposite, authority is a lowest affect factors which some matters concern with 
insufficient manpower and some of them lack of skill or professional 2 )  Service and 
Service Process are mostly appropriate when we consider by factors; we found that 
process of service is highest score because alien labors satisfied about process of labor 
registration, In the secondary service is a second priority because replying from 
government staffs still unclear and incorrect   
 The results of the Alien Labors Legal Registration showed that overview have 
mostly appropriate however consider by each variable factor show that Entrepreneurs 
ready to run business with smoothness and comfortable condition after Alien Labors 
Legal Registration align with government direction  
 
Keyword: Alien Labours, Legal Registration, Prachinburi 
 

                                                           
* Graduate School of Public Administration Master of Public and Private Management 

118 Moo3, Sereethai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Email:  winyakool.j@gmail.com 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยของเราในปัจจุบัน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุนี้

ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก และการ
เปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ประเทศไทยมีสถานะและบทบาทในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม เน้นการน าเข้าสินค้า และเป็นประเทศผู้ส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศ กลาย
มาเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าและน าเข้าแรงงานส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิต โดยมูลเหตุที่
เป็นตัวแปรส าคัญก็คือ ค่านิยมและแนวความคิดในการประกอบอาชีพของคนไทยในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก 

โดยทุกวันนี้แรงงานส่วนใหญ่เลือกไม่ท างานในภาคการผลิตและงานบริการในบางประเภท 
อาทิ งานก่อสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรมในกิจการขนาดเล็ก รวมทั้งงานรับใช้ในบ้าน จึงส่งผลให้
ความต้องการแรงงานของธุรกิจที่กล่าวข้างต้นขาดแคลนเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเสาะแสวงหาแรงงานจากภายนอกประเทศ เพ่ือให้เกิดความสมดุลกับความต้องการ
แรงงานเพ่ือมาช่วยผลักดันในธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ อีกท้ังยังเป็นการลดต้นทุนในด าเนินอีกด้วย   

จากเหตุผลในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีว่า ทรัพยากรมนุษย์คือ
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตหรือประสบความส าเร็จ จึงเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
ธุรกิจประเภทที่ต้องพ่ึงพาแรงงานเหล่านี้จะได้รับผลกระทบและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม และการแสวงหาแรงงานทดแทนนี้ ประเทศไทยของเราก็จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้แรงงาน
ประเทศเพ่ือบ้านในกลุ่ม CLMV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามให้ความสนใจเดิน
ทางเข้ามาท างานตามต าแหน่งงานที่ขาดแคลนและไม่สามารถสรรหาแรงงานจากภายในประเทศได้ 
โดยจ านวนแรงงานต่างประเทศท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยนั้น 
เป็นจ านวนกว่า 2 ล้านคน ซึ่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีทั้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
แรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศมาท างาน 
 ผู้ประกอบการมีข้อควรปฏิบัติที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว โดยห้ามรับตนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตท างานหรือรับคนต่างด้าวเข้าท างานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตท างาน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าและปรับ
และนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าท างานหรือให้ย้ายไปท างานที่อ่ืน หรือออกจากงานต้องแจ้ง
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับเข้าท างานหรือย้ายหรือออกจากงาน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท (พรก.ต่างด้าว, 2561) 
 โดยผู้ประกอบการจะต้องน าแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนหรือการน าเข้าตามระบบ MOU 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีระเบียบ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนตามประกาศต่าง ๆ เมื่อผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
เบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้น าแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนตามกฎหมายก าหนด จึง
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เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยใดที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการน าต่างด้าวขึ้นทะเบียนตามประกาศ
ของรัฐบาล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสะท้อนสภาพปัญหาและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ประกอบการเพ่ือ
สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่ งก่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
น าไปสู่ความสันติสุขของสังคมไทยรวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานระบบ
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบันต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรต้น ตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษาใน
ครัง้นี้ ซึ่งตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ (เพศ อายุ ระยะเวลาการด าเนินกิจการ ทุนจด
ทะเบียนกิจการ ทุนจดทะเบียนของกิจการ จ านวนลูกจ้างคนไทยในปัจจุบันของกิจการ จ านวนลูกจ้าง
คนต่างด้าวในปัจจุบันของกิจการ) นโยบาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ สถานที่ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ  ส่วนตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ 
 จากตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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 ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ของเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจ านวน 816 ราย โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยค านวณจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องท าการส ารวจ จ านวน 
268 ราย โดยผู้วิจัยท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวก าหนดขึ้นภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณและกรอบเวลาในการ
ท าวิจัย การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการประมวลผล โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอ
ผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และการทดสอบโดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)  ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 
4. ผลกำรศึกษำ  
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา  สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 63.8 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.9 ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ

ควำมพึงพอใจกำรขึ้นทะเบียน

แรงงำนต่ำงด้ำวของ

ผู้ประกอบกำร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

 
นโยบาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบตัิ 

สถานที่ขึ้นทะเบียน 

 
ประชาสัมพันธ์ 

 
เจ้าหน้าที่  

 
กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการ 
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ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการช่วง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.1 ทุนจดทะเบียนของกิจการ 1 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 56.7 จ านวนลูกจ้างคนไทยในปัจจุบันของกิจการส่วนใหญ่มีลูกจ้างคนไทย 1-10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 และมีจ านวนลูกจ้างคนต่างด้าวในปัจจุบันของกิจการส่วนใหญ่มีลูกจ้างคนต่างด้าว 1-10 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
 4.2 นโยบาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ พบว่า ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ  
ตามที่รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการน าลูกจ้างแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีความเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
 4.3 ปัจจัยน าเข้าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการด้านสถานที่ พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือ  ส านักงานจัดหางานเขตหรือส านักงานจัดหางานจังหวัด มีความเหมาะสม
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและส านักงานจัดหางานเขตหรือส านักงานจัดหางานจังหวัดมีความ
สะดวกต่อการด าเนินการของท่านในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และส านักงานจัดหางานเขตหรือ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมีผลต่อการมาขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 ข้อมีระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 4.37   
 4.4 ปัจจัยน าเข้าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการด้านการประชาสัมพันธ์ 
พบว่า ระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ การตอบค าถามของเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ มีความชัดเจน
เพียงพอในเรื่องการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว   มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
 4.5 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ระดับความพึง
พอใจสูงที่สุดคือ ความเพียงพอของจ านวนเจ้าหน้าที่  มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34   
 4.6 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในกระบวนการการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และในการด าเนินการเจ้าหน้าที่ได้อธิบายขั้นตอนหรือตอบข้อซักถาม
ของท่านได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.34 มีค่าเท่ากัน 
 4.7 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในขั้นตอนการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุดคือ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตท างาน (Work Permit) มีความเหมาะสมเพียงใด  
ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้ยื่นเอกสาร (นายจ้าง หรือผู้รับมอบอ านาจ) ยื่นค าร้องขอน าเข้าต่อเจ้าหน้าที่ มีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39   
 4.8 ผลลัพธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุดคือ ท่านพร้อมต่อการประกอบกิจการหลังขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่ มี
ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39   
 4.9 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ปัจจัยน าเข้าตัวแปรและกระบวนการ
ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง      0.247-0.728  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่จะพบว่า สถานที่กับผลลัพธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการ
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ประชาสัมพันธ์กับผลลัพธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีระดับความสัมพันธ์กันสูง (0.728) และ
เป็นเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประการโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี ในระดับสูงที่สุด 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ปัจจัยน าเข้า นโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  สถานที่  การประชาสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาจ าแนกรายตัวพบว่า ด้านสถานที่และด้านการ
ประชาสัมพันธ์มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดอยู่ในระดับสูงที่สุด แสดงว่า สถานที่กับการประชาสัมพันธ์ มี
ความเหมาะสมอย่างสูงในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวคือสถานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีความเหมาะสม 
การคมนาคมสะดวกต่อผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ขึ้นทะเบียนมีความพึงพอในการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่มีระดับความเหมาะสม
ต่ าที่สุด เมื่อพิจารณาเกิดจากความขาดแคลนของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่บางรายขาดความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
 5.2 การให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
จ าแนกรายตัวพบว่า ขั้นตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือ ผู้ขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า การ
ให้บริการอยู่ในระดับรองลง การอธิบาย ขั้นตอน การตอบปัญหาข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจนเท่าที่ควร 
 5.3 ผลลัพธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม
สูง เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรพบว่า ผู้ขึ้นทะเบียนพร้อมต่อการประกอบกิจการหลังขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่สูงที่สุด กล่าวคือ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามก
หมายตามข้อก าหนดของรัฐบาลแล้ว ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมี ความ
พร้อมต่อการประกอบกิจการ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของกิจการที่ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

5.4 ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรท าการศึกษาในจังหวัดหรือในภูมิภาคอ่ืน 
  2. ควรเพิ่มตัวแปรที่ใช้ศึกษาเพ่ิมเติม 
  3. ควรศึกษาข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพ่ิมเติม 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมผกูพันต่อองค์กำรของบุคลำกร                           
สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนหญิงบ้ำนปรำนี 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

จันทร์สุดา จ าแนกมิตร์* 
 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และ 3) เพ่ือน าผลการวิจัยที่
ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสังกัดศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 46 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ F-test  และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( 
Pearson’s product moment correlation coefficient )  
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 32.60 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 47.80 มีต าแหน่งข้าราชการและ
ต าแหน่งพนักงานราชการ ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 34.80 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 41.30 มีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000บาท ร้อยละ 47.80 และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 
15 – 20 ปี ร้อยละ 23.90 ในด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ตัวแปรด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในตัวแปรด้านความต้องการที่จะ
ด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
ได้แก่ ความท้าทายในการท างานของบุคลากร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ได้แก่ การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: jansuda4365@gmail.com 
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ปฏิบัติงาน และ ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความยากง่ายของงานที่ปฏิบัติ และ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ส าหรับข้อเสนอแนะที่ส าคัญได้แก่ ประการแรก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี 
ควรเปิดโอกาสบุคลากรทุกระดับต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความไว้วางใจและมอบหมายงานที่มี
ความส าคัญต่อองค์การอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เพ่ือเพ่ิม
ระดับความผูกพันต่อองค์การ และประการที่สองศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
ควรให้ความส าคัญกับระบบการพิจารณาความดี  ความชอบ ระบบการให้รางวัล ตลอดจนสวัสดิการ 
ผลตอบแทนต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การให้กับบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่ า      
 
ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ ความท้าทาย ความก้าวหน้า  
 

1. บทน ำ 
องค์การภาครัฐถือเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ

แตกต่าง จากการบริหารจัดการในภาคเอกชน รูปแบบการปกครองรวมถึงระบบการบริหารงานและ
วัฒนธรรมในการท างานขององค์การภาครัฐก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากองค์การในภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่ง
ถือเป็นองค์การที่มีภารกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ เพราะภารกิจขององค์การภาครัฐมุ่งที่จะ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ นโยบายในระดับประเทศที่ต้องการให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคง การท างาน
ขององค์การภาครัฐ จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ การท างานถูกออกแบบให้
ตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะ  ชุมชน  และสังคม โดยแหล่งทุนในการด าเนินงานมาจากภาษี
ของประชาชน จึงเป็นการท างานที่อยู่บนความคาดหวังของสังคม การที่องค์การภาครัฐจะสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากปัจจัยด้านเงินทุนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์  เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การภาครัฐ รวมทั้งเป็นปัจจัยส าคัญใน
การบริหารองค์การภาครัฐไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญญา และ
สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด อีกท้ังยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่จะมาทดแทน
มนุษย์ได้อย่างแท้จริง ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จึงเปรียบเสมือนมันสมองขององค์การภาครัฐ  หาก
องค์การภาครัฐขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ หรือไม่สามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไว้กับ
องค์การได้นั้น การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภาครัฐ ที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนก็
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เป็นไปได้ยาก  ด้วยเหตุนี้การสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก 
หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงแล้ว  ย่อมน าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้        
 ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง  ความความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การ              
เป็นทัศนคติ หรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การ รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ มีการยอมรับในองค์การ จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความ
พยายามที่มีอยู่ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ
นั้นต่อไป ตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรม ที่บ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พร้อมที่จะทุ่มเท
แรงกายแรงใจเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  (สมจิตร  จันทร์เพ็ญ, 2557:1)   
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับที่มีการเปิดด าเนินการของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ในวันที่ 28 มกราคม 2495 โดยเป็นหน่วยงานคุ้มครองเด็กกลาง โดย
เปิดท าการชั่วคราวที่ศาลแขวงพระนครใต้เดิม ต าบลตลาดน้อย อ าเภอสัมพันวงศ์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตามการปฏิรูประบบราชการ ในเดือนตุลาคม 2545 และเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2546  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ได้ย้ายไปอยู่ ณ ที่ท าการ
เลขที่ 112 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ได้
ย้ายที่ท าการ มาอยู่เลขที่ 21 หมู่ 6 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่อยู่
ปัจจุบัน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีมีหน้าที่ภารกิจหลักในการด าเนินการ
ควบคุมดูแล  บ าบัด แก้ไข  ฟ้ืนฟู พัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนหญิงที่กระท าความผิด
ขณะอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตามค าพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกัน และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาชีพทางด้านวิชาสามัญแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับวุฒิ
การศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ทางด้านวิชาชีพแบ่งออกเป็น 6 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพเสริมสวย วิชาชีพหัตถศาสตร์ วิชาชีพตัดเย็บ วิชาชีพ
ศิลปะภาพนูนต่ า วิชาชีพคหกรรม และวิชาชีพคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนโปรแกรมบ าบัด แก้ไข 
ฟ้ืนฟู  ทางด้านจิตวิทยา ทางด้านสังคมสงเคราะห์ และทางด้านพยาบาล ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาสามัญ
และวิชาชีพ ปัจจุบันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีเด็กและเยาวชนหญิงที่เข้ารับการ
ฝึกและอบรม จ านวน 99 คน แบ่งออกเป็นกระท าความผิดในคดียาเสพติด จ านวน 75 คน คดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์ จ านวน 15 คน คดีเกี่ยวกับเพศ จ านวน 4 คน คดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย จ านวน 3 คน คดี
เกี่ยวกับอาวุธปืน จ านวน 1 คน และคดีความผิดต่อเสรีภาพ จ านวน 1 คน มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 46 
คน แบ่งออกเป็นข้าราชการ จ านวน 16 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 12 คน พนักงานราชการ จ านวน 16 
คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 คน บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและหน้าที่ต่างกันเพราะมีความ
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หลากหลายทางด้านอาชีพ อาทิ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการอบรมและ
ฝึกวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป พนักงานพินิจ พนักงานดูแลอาคารสถานที่ และ
แม่ครัว การที่บุคลากรแต่ละคนมีบทบาท หน้าที่ และตัวชี้วัดการท างานที่แตกต่างกัน ท าให้การด าเนินงาน
ภายในองค์การไม่ไปในทิศทางเดียวกัน และปัจจุบันภายในองค์การมีบุคลากรบางส่วน (ลูกจ้างชั่วคราว) ที่
ยังไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยเดือนละ 5,500 บาท ซึ่งเป็นเงินที่จะได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ท าให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าภายในองค์การ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งนโยบายการโยกย้ายข้าราชการให้ไป
ช่วยราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยบุคลากรไม่ได้สมัครใจ ส่งผลให้อัตราการย้ายและลาออกของ
ข้าราชการเพ่ิมขึ้น 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง          
บ้านปรานี มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัด ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ทราบว่า
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับใด และปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ 
เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

หญิงบ้านปรานี 
2.2 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนหญิงบ้านปรานี  
2.3 เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้าน

ปรานี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด 
จากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังนี้ 

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร สังกัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

    1. ลักษณะส่วนบุคคล ตัวแปรที่น ามาศึกษา ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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    2. คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวแปรที่น ามาศึกษาได้แก่ ความท้าทายของงาน
ความก้าวหน้าของงาน ความยากง่ายของงาน 

    3. ปัจจัยด้านองค์การ ตัวแปรที่น ามาศึกษาได้แก่ ความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
การได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผูกพันต่อองค์การของของบุคลากร 
สังกัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์การ การ
ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ มีความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ และทัศนคติต่อองค์การ  

  จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

                      ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับต าแหน่ง 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
- ความท้าทายของงาน 
- ความก้าวหน้าของงาน 
- ความยากง่ายของงาน 

 

 
ปัจจัยด้ำนองค์กำร 
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
- การได้รับการพัฒนาความรู้ 
  ความสามารถ 

 

 
ความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากร 
สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
หญิงบ้านปรานี  กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน  
- ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
- การยอมรับเป้าหมายและนโยบาย 
  การบริหารขององค์การ 
- การทุ่มเทความพยายามในการ 
  ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 
- ความต้องการที่จะด ารงความเป็น 
  สมาชิกขององค์การ 
- ทัศนคติต่อองค์การ 
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   ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ทุกคนและทุกกลุ่มงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 46 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2561) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด  (Close–ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Window Version 20) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)  และการวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson” s product moment correlation coefficient ) 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม  ถึง เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
  

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษา ดังนี้  
 บุคลากรสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง      
41 – 50 ปีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 มีสถานภาพโสด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.80 มีต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 16 คน ต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 16 คน ซึ่งมีจ านวน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 34.80 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 มี
รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลา 15 – 20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90  

     4.2 คุณลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด พบว่าคุณลักษณะงานที่บุคลากรสังกัดศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีปฏิบัติมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.49) 
  ความท้าทายในการท างานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.78) รองลงมาคือความ
ยากง่ายของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.42) และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่
ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.25) ตามล าดับ 

   4.3 ปัจจัยด้ำนองค์กำร 
 เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด พบว่าปัจจัยด้านองค์การของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชนหญิงบ้านปรานีปฏิบัติมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.53) 
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  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.74) รองลงมาคือ
การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.33) ตามล าดับ 

 4.4 ระดับควำมผูกพันต่อองค์กำร 
 เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด พบว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.90) 
  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 4.19)รองลงมาคือ
ทัศนคติต่อองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.99) การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.92)การยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์การ
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.90)และความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (X̅ = 3.47) ตามล าดับ  

  4.5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
  สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 1 ได้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
ผลกำรทดสอบ ค่ำนัยส ำคัญ 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.19 
 

p <.05 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.62 
 

p <.05 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี ที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.47 
 

p <.05 

สมมติฐานท่ี 4 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.40 
 

p <.05 

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานีที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.40 
 

p <.05 

สมมติฐานที่ 6 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึก
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.55 
 

p <.05 
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ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย ผลกำรทดสอบ ค่ำนัยส ำคัญ 
สมมติฐานที่ 7 ความท้าทายในการท างานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึก

และอบรม เด็ กและ เยาวชนหญิ งบ้ านปรานี มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.003 
 

p <.01 
สมมติฐานที่ 8 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร สังกัด

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี      
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.256 
 

p <.05 
สมมติฐานที่ 9 ความยากง่ายของงานท่ีปฏิบัติของบุคลากร สังกัดศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.488 
 

p <.05 
สมมติฐานที่ 10 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร สังกัด

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี      
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.094 
 

p <.05 
สมมติฐานที่ 11 การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.016 
 
 

p <.05 

 

5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 สมมติฐานที่ 1  บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหญิง บ้านปรานี ที่มีอายุต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชนันท์  กิตติวุฒิด ารงชัย (2553)  
  สมมติฐานที่ 2  บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมที่
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา  กุลอ่อน  (2558)  

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีต าแหน่งใน
การปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์ฝึก
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และอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องคก์ารโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา  วิตรานันท์ (2558)  
  สมมติฐานที่ 4 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีระดับการศึกษาในการปฏิบัติงานต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์การโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552) 
  สมมติฐานที่ 5 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมที่
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา คล้ายจริง (2551)  
  สมมติฐานที่ 6 บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกฯ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกฯ 
ต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส  ธาราวัชร
ศาสตร์ (2551) 

สมมติฐานที่ 7 ความท้าทายในการท างานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน หญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ความท้าทายใน
การท างานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า (r = 0.431) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 (sig.= 
0.003) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 แสดงว่าบุคลากรที่มีความคิดเห็นด้านความท้าทายในการท างานต่ า
จะมีผลท าให้ความผูกพันต่อองค์การมีระดับต่ า และเมื่อใดที่ความคิดเห็นด้านความท้าทายในการ
ท างานลดลงก็จะท าให้ความผูกพันต่อองค์การลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญ
วุฒิ  บุญชม (2553)  

สมมติฐานที่ 8 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ ามาก (r = 0.171) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
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0.05 (sig.= 0.256) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 แสดงว่าบุคลากรที่มีความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าใน
การท างานต่ าจะมีผลท าให้ความผูกพันต่อองค์การมีระดับต่ า  

สมมติฐานที่ 9 ความยากง่ายของงานที่ปฏิบัติของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ความยากง่าย
ของงานที่ปฏิบัติของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ ามาก (r = 0.105) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 (sig.= 0.488) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 9 แสดงว่าบุคลากรที่มีความคิดเห็นด้านความยากง่ายของ
งานที่ปฏิบัติต่ าจะมีผลท าให้ความผูกพันต่อองค์การมีระดับต่ า  

สมมติฐานที่ 10 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่ า การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ ามาก (r = 0.250) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (sig.= 0.094) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 แสดงว่า บุคลากรที่มีความคิดเห็นด้านการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานต่ าจะมีผลท าให้ความผูกพันต่อองค์การมีระดับต่ า   

สมมติฐานที่ 11 การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับต่ า ( r = 0.355) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (sig.= 0.016) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 
11 แสดงว่า บุคลากรที่มีความคิดเห็นด้านการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ต่ าจะมีผลท าให้ความผูกพันต่อองค์การมีระดับต่ า และเมื่อใดที่ความคิดเห็นด้านการได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลงก็จะท าให้ความผูกพันต่อองค์การลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวุฒิ   บุญชม (2553)  

   5.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
          1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ควรเปิดโอกาสบุคลากรทุก
ระดับต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาช่วย
พัฒนาองค์การ  ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความไว้วางใจและมอบหมายงานที่มีความส าคัญต่อองค์การ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายขององค์การ เพ่ือให้บุคลากร
ทุกคนรู้สึกว่าตนเอง มีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันต่อ
องคก์าร 
           2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ควรให้ความส าคัญกับระบบ               
การพิจารณาความดี  ความชอบ ระบบการให้รางวัล ตลอดจนสวัสดิการ ผลตอบแทนต่าง ๆ เพ่ือเป็น
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การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การให้กับบุคลากร 
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่ า 
   5.3 ข้อเสนอในการศึกษาครั้งต่อไป 
       ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะส่วนบุคคลที่หลากหลาย จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจเรื่องแบบสอบถาม จึงต้องมีการศึกษา
เชิงสังเกตร่วมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้แม่นย ามากข้ึน และในส่วนของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ควรมี
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะจะได้ข้อคิดเห็น มุมมองส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
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ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกำรเจรญิเติบโตขององค์กร 
กรณีศึกษำ : กลุม่บริษทั คิง เพำเวอร ์

ชลิตรา วงษ์บุตรดา* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร กรณีศึกษา : 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
องค์กร ศึกษาการสร้างบารมีของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
การสร้างแรงบันดาลใจของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององ ค์กร  
การกระตุ้นปัญญาของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร และศึกษา
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
องค์กร 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรมาก

ที่สุดคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี (𝑥 = 3.94, S.D. = 0.653) รองลงมาคือ ด้าน

การกระตุ้นปัญญา (𝑥 = 3.76, S.D. = 0.713) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (𝑥 = 3.74, S.D. = 0.711) 

และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (𝑥 = 3.69, S.D. = 0.746) ตามล าดับ  ดังนั้นทางบริษัท
จึงควรเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลให้กับผู้บริหาร
และพนักงานระดับหัวหน้างานขององค์กรให้มากขึ้นเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ตามแต่ละคนได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
และส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่ง ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระดับปานกลางทุก
ด้าน  ดังนั้นทางบริษัทจึงควรส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ โดยอาจ
จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้า
งานขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 30 
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การเจริญเติบโตขององค์กร ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพ่ือพัฒนาไปสู่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 
ค ำส ำคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การเจริญเติบโตขององค์กร 
 

1. บทน ำ 
ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รอบด้านอยู่

ตลอดเวลา ธุรกิจหรือองค์การจึงจ าเป็นต้องมีทั้งทรัพยากรที่ดี และบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งในตลาดหรือ
ครองความเป็นที่หนึ่งในตลาดเอาไว้ให้ได้  อีกท้ังยังต้องมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์หรือ
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้ามาส่งผลกระทบกับธุรกิจหรือองค์การอย่างไม่ทันคาดคิด
ไดต้ลอดเวลา    

สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจหรือองค์การสามารถด าเนินการกิจการให้อยู่รอดและ
เจริญเติบโตขึ้น ก็คือภาวะผู้น าในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หากองค์การ
นั้นมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารจัดการและการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ 
สามารถชี้น าและกระตุ้นบุคลากรในองค์การให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ รู้จักหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้องค์การ
สามารถด าเนินกิจการให้ประสบผลส าเร็จและเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power Group) เป็นบริษัทชั้นน าด้านธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว โดยเป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรแห่งแรกของ
ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ใช้ชื่อเดิมว่า บริษัท ดาวน์ทาวน์ 
ดี.เอฟ.เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด  ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 - 2549 ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เข้าบริหารร้านค้าปลอดภาษี ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
หาดใหญ่  ภายใต้ชื่อบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด  และในปี พ.ศ. 2549 ได้จัดตั้งบริษัท คิง 
เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด ซึ่งได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ นอกจากนี้ยังมีบริษัทอ่ืน ๆ อีกหลายบริษัทในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งล้วนด าเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว นับเป็นเวลาถึง 29 ปี ที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ค่อยๆ เจริญเติบโต
จากบริษัทเล็ก ๆ ขยายธุรกิจออกไปจนกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และกลายเป็นกลุ่มบริษัท คิง 
เพาเวอร์ หรืออาณาจักร คิง เพาเวอร์ ในปัจจุบัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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ในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด ได้เห็นแนวทางใน
การบริหารงาน และการเจริญเติบโตของบริษัทมาในระยะเวลาหลายปี จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและพนักงานในระดับหัวหน้างานของกลุ่มบริษัท คิง 
เพาเวอร์ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการเจริญเติบโตของบริษัท 
และสามารถวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรได้
ในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
2.2 เพ่ือศึกษาการสร้างบารมีของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ

องค์กร 
2.3 เพ่ือศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตขององค์กร 
2.4 เพ่ือศึกษาการกระตุ้นปัญญาของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

ขององค์กร 
2.5 เพ่ือศึกษาการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตขององค์กร 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมองค์ประกอบ

ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร : กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง 
เพาเวอร์  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง) องค์ประกอบของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ การเจริญเติบโตขององค์กร 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ (Independent)   ตัวแปรตำม (Dependent)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. วิธีกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างาน ของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท คิง เพาเวอร์ จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  2) 
บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด  ซึ่งทั้งสองบริษัทมีพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 
557 คน (ข้อมูลจากฐานข้อมูลอีเมล์พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) ขนาด
กลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมี
ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 229 คน จึงท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 230 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองส่วนหนึ่ง และมอบหมายให้ผู้อ่ืนช่วยแจกแบบสอบถามด้วยส่วนหนึ่ง และน า

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• ระดับต าแหน่ง 

  

 

กำรเจริญเติบโตขององค์กร 

องค์ประกอบของภำวะผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง 

• การสร้างบารมี 

• การสร้างแรงบันดาลใจ 

• การกระตุ้นปัญญา 

• การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นน าข้อมูล
มาประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe และวิธี LSD และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation)   

   
5. สมมติฐำนกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร : 
กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 

5.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
5.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 

  5.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
5.4 ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
5.5 การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
5.6 การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
5.7 การกระตุ้นปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
5.8 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 

 

6. ผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร : 
กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซึ่ง
แบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



157 

6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนบุคคล 

ตำรำงท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ   

 ชาย 92 40.0 
 หญิง 138 60.0 

รวม 230 100.0 

2. อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 61 26.5 
 31 – 40 ปี 114 49.6 
 41 – 50 ปี 46 20.0 
 51 ปีขึ้นไป 9 3.9 

รวม 230 100.0 

3. ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 27 11.7 
ปริญญาตรี 189 82.2 
ปริญญาโท 14 6.1 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 230 100.0 

4. ระดับต าแหน่ง   
O5 171 74.3 
O6 26 11.3 
SM 23 10.0 
DM/AVP 8 3.5 
VP/SVP 2 0.9 

รวม 230 100.0 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีต าแหน่งอยู่ในระดับ O5 
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6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรสร้ำงบำรมี 

ตำรำงท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี 

ด้านการสร้างบารมี n 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ผู้บังคับบัญชามีความเชื่อม่ันในแนวคิดและวิธีการ

ท างานของตนเอง 
230 3.90 0.695 มาก 

2. ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

230 4.15 0.679 มาก 

3. ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 230 3.95 0.858 มาก 
4. ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 230 3.87 0.860 มาก 
5. ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองและของ

องค์กรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเข้าใจและมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

230 3.83 0.800 มาก 

6. ผู้บังคับบัญชามุ่งเน้นการท างานเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

230 3.98 0.787 มาก 

7. ผู้บังคับบัญชาสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้
ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จ 

230 3.86 0.887 มาก 

รวม 230 3.94 0.653 มาก 

  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับที่ 1 คือ ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ย = 4.15) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชามุ่งเน้นการท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย = 3.98) ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 
ผู้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในแนวคิดและวิธีการท างานของตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ผู้บังคับบัญชา
สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย =  3.86)  
และผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองและขององค์กรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเข้าใจและมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ตามล าดับ 
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6.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 

ตำรำงท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ n 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ผู้บังคับบัญชาแสดงถึงความคาดหวังในผลงานที่ดี

ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
230 3.98 0.724 มาก 

2. ผู้บังคับบัญชาใช้ค าพูดเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

230 3.61 0.859 มาก 

3. ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความกระตือรือร้นและพยายามในการปฏิบัติงานที่ 
ท้าทาย 

230 3.74 0.810 มาก 

4. ผู้บังคับบัญชาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า
จะสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

230 3.79 0.825 มาก 

5. ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลให้ท่านสามารถสร้าง
ผลงานที่ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ได้ 

230 3.69 0.824 มาก 

6. ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุ่มเทในการท างานเพ่ือการเติบโตในอนาคต 

230 3.65 0.902 มาก 

รวม 230 3.74 0.711 มาก 

  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชาในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =  
3.74)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับที่ 1 คือ 
ผู้บังคับบัญชาแสดงถึงความคาดหวังในผลงานที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ (ค่าเฉลี่ย =  3.98) 
รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.79) ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและ
พยายามในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลให้ท่านสามารถ
สร้างผลงานที่ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ได้ (ค่าเฉลี่ย =  3.69) ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทในการท างานเพ่ือการเติบโตในอนาคต (ค่าเฉลี่ย =  3.65) และผู้บังคับบัญชาใช้
ค าพูดเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ (ค่าเฉลี่ย =  3.61) 
ตามล าดับ 
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6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรกระตุ้นปัญญำ 

ตำรำงท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นปัญญา 

ด้านการกระตุ้นปัญญา n 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

230 3.76 0.804 มาก 

2. ผู้บังคับบัญชาแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จัก
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

230 3.75 0.812 มาก 

3. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา 

230 3.75 0.859 มาก 

4. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสวงหา
ความคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการท างาน 

230 3.79 0.783 มาก 

5. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักคิดนอกกรอบ 

230 3.69 0.828 มาก 

6. ผู้บังคับบัญชาช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

230 3.81 0.879 มาก 

รวม 230 3.76 0.713 มาก 

  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชาในด้านการกระตุ้นปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับที่ 1 คือ 
ผู้บังคับบัญชาช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย = 
3.81) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสวงหาความคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการ
ท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.76) ผู้บังคับบัญชาแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 3.75) และผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักคิดนอกกรอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ตามล าดับ 
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6.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 

ตำรำงท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล n 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคน 

230 3.78 0.791 มาก 

2. ผู้บังคับบัญชามีความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน 

230 3.50 0.970 มาก 

3. ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจเกี่ยวกับความสามารถ 
ความถนัด และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 

230 3.67 0.844 มาก 

4. ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า และส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

230 3.71 0.880 มาก 

5. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 

230 3.83 0.859 มาก 

6. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 

230 3.71 0.785 มาก 

7. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
เติบโตและก้าวหน้าในการท างาน 

230 3.67 0.894 มาก 

รวม 230 3.69 0.746 มาก 

  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชาในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับที่ 
1 คือ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ทุกคน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย
ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกคน  (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.67) ผู้บังคับบัญชา
สนับสนุนให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเติบโตและก้าวหน้าในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.67) และ
ผู้บังคับบัญชามีความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ตามล าดับ 
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6.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเจริญเติบโตขององค์กร 

ตำรำงท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเจริญเติบโตขององค์กร 

ด้านการเจริญเติบโตขององค์กร n 𝑥 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาส่งผลให้
บริษัทมียอดขายสูงขึ้น 

230 3.87 0.782 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีส่วนในการสนับสนุนให้ยอดขาย
ของบริษัทสูงขึ้น 

230 4.08 0.784 มาก 

3. แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาส่งผลให้
บริษัทสามารถท าก าไรได้มากขึ้น 

230 3.95 0.837 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีส่วนในการสนับสนุนให้ผลก าไร
ของบริษัทสูงขึ้น 

230 4.03 0.738 มาก 

5. ในช่วงเวลา 1 – 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมี
การขยายหน่วยงานหรือขยายสาขาเพ่ิมขึ้น 

230 4.06 0.904 มาก 

6. ในช่วงเวลา 1 – 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมี
การว่าจ้างบุคลากรเพ่ิมขึ้น 

230 3.92 0.919 มาก 

7. หน่วยงานของท่านมีแผนจะรับบุคลากรเพ่ิมเติมใน
อนาคตอันใกล้นี้ 

230 3.76 1.046 มาก 

รวม 230 3.95 0.635 มาก 

  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ
องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับที่ 1 คือ หน่วยงานของท่านมีส่วนในการสนับสนุนให้ยอดขาย
ของบริษัทสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.08) รองลงมาคือ ในช่วงเวลา 1 – 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมี
การขยายหน่วยงานหรือขยายสาขาเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ย =  4.06) หน่วยงานของท่านมีส่วนในการ
สนับสนุนให้ผลก าไรของบริษัทสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.03) แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
ส่งผลให้บริษัทสามารถท าก าไรได้มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ในช่วงเวลา 1 – 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงาน
ของท่านมีการว่าจ้างบุคลากรเพ่ิมข้ึน (ค่าเฉลี่ย = 3.92) แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
ส่งผลให้บริษัทมียอดขายสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.87) และหน่วยงานของท่านมีแผนจะรับบุคลากรเพ่ิมเติม
ในอนาคตอันใกล้นี้ (ค่าเฉลี่ย = 3.76) ตามล าดับ 
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7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร : 

กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่า
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่
สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี ้

7.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
7.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
7.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
7.4 ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
7.5 การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถติ ิ
7.6 การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
7.7 การกระตุ้นปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ
7.8 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเจริญเติบโตขององค์กร

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
8. อภิปรำยผล 

จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร 
กรณีศึกษา : กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์” สามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

ด้ำนกำรสร้ำงบำรมี การที่ผู้น าในองค์การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ของตนเองและขององค์การให้ผู้ตามทุกคนเกิดความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น ามีความเชื่อมั่น
ในแนวคิดและวิธีการท างานของตนเอง มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย มุ่งเน้นการ
ท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงาน
ให้เป็นผลส าเร็จ รวมถึงการที่ผู้น าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน องค์ประกอบเหล่านี้เป็นคุณลักษณะ
พิเศษที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ตาม ท าให้เกิดความรู้สึกชื่นชม เชื่อถือ ศรัทธาในตัวผู้น า และยินดี
ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางของผู้น า เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553: 76 - 84) ที่
พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
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ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลด้านการเติบโตขององค์การ ซึ่งคุณลักษณะของผู้น าในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ การมีบารมี และการเป็นแบบอย่าง สามารถส่งผลให้การท างานของผู้น าประสบ
ความส าเร็จได้  และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2559 : 
852, อ้างถึง Jason, 2015) ที่อธิบายว่า ผู้น าต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส และได้
ยกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งความ
ความส าเร็จดังกล่าวเกิดจากภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มองวิกฤติเป็นโอกาส ผู้บริหารมี
จริยธรรมสูง และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายและการ
แข่งขัน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์ (2559: 168 – 
169) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์การที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องว่า บุคคลส าคัญที่มีส่วนผลักดัน
และสนับสนุนให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น คือ ตัวผู้น าองค์การและ
กลุ่มคนที่อยู่ในองค์การ ผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติของผู้น าทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านความรู้
ความสามารถ และน าคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
บริบทขององค์การ ผู้น าต้องเอาชนะต่อแรงต้านทานในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ได้เสียก่อน จึงจะ
สามารถน าพาการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่ความส าเร็จ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการสร้างบารมี ส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีความเชื่อมั่นในตัวผู้น า ยินดีที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดเพ่ือเป้าหมายขององค์การบรรลุผลส าเร็จ  ส่งผลให้องค์การมียอดขายสูงขึ้น 
สามารถท าก าไรได้มากขึ้น มีการขยายหน่วยงานหรือขยายสาขาเพ่ิมขึ้น และมีการว่าจ้างบุคลากร
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของชูเกียรติ จากใจชน (2546: 
76) ที่พบว่า ความเชื่อในอ านาจตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเจริญเติบโตขององค์การด้าน
จ านวนพนักงาน และด้านผลประกอบการก าไร-ขาดทุน และความเชื่อมั่นในตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเจริญเติบโตขององค์การด้านจ านวนพนักงาน 

ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ การที่ผู้น าใช้ค าพูดเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน
ให้กับผู้ตาม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามมีความกระตือรือร้นและพยายามในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย แสดง
ถึงความคาดหวังในผลงานที่ดีของผู้ตามเสมอ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ตามว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามสร้างผลงานที่ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ และสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ตามทุ่มเทในการท างานเพ่ือการเติบโตในอนาคต  สิ่งเหล่านี้กระตุ้นจูงใจให้ผู้ตามเกิด
ความมั่นใจที่จะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  สอดคล้องกับที่ 
อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2559: 855 -856) ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาบริษัท 
เครื่องดื่มไทย จ ากัด (มหาชน) ว่า ผู้น าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ มีความตั้งใจ ทัศนคติที่ดี และมีความ
เชื่อมั่นในเป้าหมายและความส าเร็จ จากแบบอย่างที่ดีของภาวะผู้น าส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขัน และกรณีศึกษาของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่ส่งเสริมและให้รางวัลพนักงานที่เป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้บริษัทก้าวพ้นอุปสรรคและ
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สามารถปฏิบัติภารส าคัญให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีด้วยผลตอบแทน ท าให้
พนักงานยินดีที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างสุดความสามารถ และกรณีศึกษาของบริษัท ค้าปลีก จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานทุกระดับในการเห็นภาพขององค์การและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การที่มุ่งสู่การเป็นห้างค้าปลีกในใจ
ชุมชน  และสอดคล้องกับ วสันต์ วารีย์, อัมพน ห่อนาค และอมรวรรณ รังกูร (2555: 88) ที่ศึกษา
พบว่า ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มีการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งการสร้างแรงจูงใจที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญมากที่สุด 2 อันดับแรก
คือ การให้รางวัลตอบแทน โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดโบนัสประจ าปี และการสร้างความสัมพันธ์ที่โดย
มุ่งเน้นกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันท า  แสดงให้เห็นว่าการสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้ตามเกิดก าลังใจที่จะทุ่มเทในการท างาน มีความกระตือรือร้นและพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และสามารถสร้างผลงานที่ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ได้ ส่งผลให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  และเกิดการเจริญเติบโต 

ด้ำนกำรกระตุ้นปัญญำ การที่ผู้น าให้ค าแนะน าผู้ตามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา แนะน าให้ผู้ตามรู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้ตาม
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ตามแสวงหาความคิดและวิธีใหม่ๆ ในการท างาน และส่งเสริมให้ผู้ตามมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักคิดนอกกรอบ  ส่งผลให้ผู้ตามเกิดการพัฒนาตนเอง สามารถวิเคราะห์และ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของ ดร.โสภณ ภูเก้าก้อน (2007) ที่พบว่า ผู้น ามีการดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหา การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญ การกระตุ้นการแข่งขันความคิด รวมทั้ง
ส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหารความขัดแย้งต่าง ๆ  และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553: 76) ที่พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดี
ด้านการกระตุ้นภูมิปัญญา ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยส่งผลต่อ
ประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านการ
เติบโตขององค์การ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องกระตุ้นปัญญาผู้ตาม เพ่ือให้ตระหนัก
ถึงปัญหาขององค์การ เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ผู้
ตามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การราบรื่น และ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และส่งผลให้องค์การเกิดการเจริญเติบโต 

ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล  การที่ผู้น าให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคน มีความเอาใจใส่ต่อผู้ตามทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
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ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้ตามแต่ละคน ให้ค าแนะน า และส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผู้ตามทุกคน เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความสามารถในการท างานอย่าง
เต็มที่ ส่งเสริมให้ผู้ตามได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ และสนับสนุนให้ผู้ตามแต่ละคนเติบโต
และก้าวหน้าในการท างาน  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้น าและผู้ตามมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ผู้น าจะเข้าใจถึงความชอบ ความถนัดและความต้องการของผู้ตามแต่ละคน สามารถมอบหมายงานได้
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ช่วยพัฒนาศักยภาพในการท างานของผู้
ตามแต่ละคนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และส่งผลให้การด าเนินงาน
ขององค์การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเวช  รัตนเพียร และสุริย์วิภา 
ไชยพันธุ์ (2561: 73) ที่พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เอกชนมากท่ีสุดคือ ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553 : 77) ที่พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือด้านความพึง
พอใจในงาน และด้านการเติบโตขององค์การ  แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้น าค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ของผู้ตาม จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
ส่งผลให้องค์การเกิดการเจริญเติบโต 

 
9. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร : 
กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์” จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ผลจากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับความคิดเห็นในด้านอ่ืน ๆ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรมีความ
คิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของตนเองมีการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีความเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมใน
เรื่องเกี่ยวกับการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลให้กับผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างานของ
องค์กรให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้น าและผู้ตามเกิด
ความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น ท าให้ผู้น าสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามแต่ละ
คนได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และสามารถส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดความก้าวหน้าในการท างานได้ 
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
องค์กร  อีกทั้งการที่องค์กรมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่เป็นนายจ้างดีเด่น การค านึงถึงความเป็น
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ปัจเจกบุคคลจะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้เพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ 

2) ผลจากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างบารมี 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กับการ
เจริญเติบโตขององค์กร มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางทุกด้าน และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานของ
องค์กรให้มากขึ้น เพ่ือช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการท างาน การบริหารงาน การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต   

3) ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและพนักงาน
ระดับหัวหน้างานของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  โดยการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างานขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง
ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กร ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาไปสู่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ภายหลังจากการฝึกอบรมมีการมอบหมายหน้าที่หรือภารกิจให้ผู้เข้ารับการอบรมน าไปด าเนินการ โดยมี
การติดตามและประเมินผลเป็นระยะว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ส่งผลต่อแนวทางในการปฏิบัติงานและความส าเร็จของงานอย่างไร และส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กับผู้ตามอย่างไร เพ่ือจะน าผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ถึง
ความส าเร็จในการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถหาวิธีการแก้ไขหรือวิธีส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงานระดับหัวหน้างานของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น 
และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
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กำรรับรู้ภำพลักษณ์องคก์ำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
 กรณีศึกษำโครงกำร Megaports Initiative ส ำนักงำนศุลกำกร  

ท่ำเรือแหลมฉบัง กรมศุลกำกร 
                ฐนกร เจริญสุข* 

  

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลของผู้รับบริการในโครงการ Megaports 
Initiative และศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรในโครงการฯ ตลอดจนศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการฯ อีกทั้งเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
กรมศุลกากรต่อคุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์และระดับคุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการ 
Megaports Initiative ทั้งนี้ข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ และข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร
ในโครงการ Megaports Initiative ได้ถูกน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับเพ่ือหาความสัมพันธ์กับระหว่าง
ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การ กับคุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการ  
Megaports Initiative ด้วย 

ทั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่มผู้รับการบริการในโครงการ Megaports 
Initiative ณ ท่า เรือแหลมฉบั ง  จ านวน 400 คน ซึ่ ง ใช้การสุ่ มตัวอย่ างตา มความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือสอบถามผู้รับบริการที่ เข้ารับการ
ตรวจสอบรังสีตามโครงการ Megaports Initiative ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร 
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยในครั้งนี้ โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยรู้จักโครงการ  Megaports Initiative 
มาก่อนจ านวน 307 คน จึงได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaires) 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย และน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม SPSS ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  
(Frequency Distribution) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t – test Independent) และมีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) และน าไปทดสอบสมมติฐานกับตัวแปรรายคู่กรณีมีค่านัยส าคัญทางสถิติ
น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) รวม
ไปถึงการตรวจวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยวิธี Pearson Product Moment Correlations 
Coefficient ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในภาพรวม 
และรายด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยมิติศักยภาพในการด าเนินงาน , มิติการสื่อสารประชาสัมพันธ์,  มิติ
การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, มิติการปรึกษาหารือร่วมกัน และการเปิดรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
ส่วนการรับรู้คุณภาพการให้บริการในโครงการฯ ทั้งในระดับภาพรวมและรายด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้, ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ, ด้านการรับประกันการ
ให้บริการ และด้านการให้ความส าคัญต่อผู้รับริการอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในโครงการฯ ที่แตกต่างกัน ในมิติศักยภาพในการ
ด าเนินงาน มิติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มิติการปรึกษาร่วมวางแผน และมิติการเปิดรับฟังความ
คิดเห็น  
  อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในโครงการฯ ที่แตกต่างกัน ในมิติ
ศักยภาพในการด าเนินงานและระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การ
ในโครงการฯ ที่แตกต่างกัน ในมิติการเปิดรับฟังความคิดเห็นในอีกด้านหนึ่ง ความถี่ ในการเข้ารับ
บริการมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในโครงการฯ ในภาพรวมและทุกด้านในคุณภาพการบริการใน
โครงการฯ  ตลอดจนยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การ กับการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการในโครงการฯ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ าถึงค่อนข้างสูง 
                                                                      
ค ำส ำคัญ: การรับรู้ คุณภาพการบริการ บทบาทกรมศุลกากร 
 

1. บทน ำ 
  กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ            
ผ่านภารกิจหลักในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ปกป้อง
สังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากรและจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส                              
มีประสิทธิภาพ ภายหลังจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายจากภายนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อ
บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร จากข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศไทยโดยกรมศุลกากร ซึ่งมุ่งเน้นการวางโครงสร้างการป้องกันในพ้ืนที่ประเทศพันธมิตร เช่น 
การควบคุมการขนส่งทางทะเล ณ ประเทศต้นทาง การควบคุมการขนส่งวัสดุเคมี ชีวภาพระหว่าง
ประเทศ การซื้อขายอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง และการควบคุมการขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีตาม
ท่าเรือขนาดใหญ่ และด้วยท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ และมีศักยภาพสูงในการน าเข้า
และส่งออกตู้สินค้าของประเทศ จึงเป็นหนึ่งในท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการ Megaports Initiative โดย
โครงการดังกล่าวช่วยสนับสนุนพันธกิจของกรมศุลกากรในด้านการให้บริการศุลกากรที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
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มาตรการทางศุลกากร อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพ่ือปกป้องสังคม
ด้วย 
  ในอีกทางหนึ่ง กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นท าให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าเสรี
มากขึ้น กรมศุลกากรจึงถูกลดบทบาทการเก็บภาษีอากรลงแต่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการอ านวย
ความสะดวกทางด้านการค้า  การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และการปกป้องสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็น “การปกป้องสังคม” ที่เป็นพ้ืนฐานของการออกกฎหมายในปัจจุบันส่งผลให้หน้าที่
การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งน าเข้าและส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการของกรมศุลกากร จะต้อง
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายในมิติการปกป้องสังคมมากขึ้น ส าหรับโครงการ Megaports Initiative นั้น
มีวัตถุประสงค์ตรวจจับสารกัมมันตรังสีที่มีแหล่งก าเนิดรังสีจากสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับบทบาทของศุลกากรในด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งในการตรวจสอบสินค้าที่น าเข้าและ
ส่งออกแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาว่าสินค้าที่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออก จะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศหรือไม่ ส าหรับสินค้าที่เป็นวัสดุกัมมันตรังสีจะต้องได้รับการอนุญาต
น าเข้าและส่งออกจากส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติเสียก่อนโดยอนุมัติภายใต้ กรอบของ พ.ร.บ. 
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)    
  จากความส าคัญในการปกป้องสั งคมที่ เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการทางศุลกากร                     
ทั้งการน าเข้าและส่งออกข้างต้น รัฐบาลไทยจึงได้มอบหมายให้ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
กรมศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพราะเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ตั้งของโครงการฯ และเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือที่รองรับปริมาณสินค้าน าเข้าส่งออกมากที่สุดในประเทศคิด
เป็นร้อยละ 35 ของประเทศ ส่วนมุมมองของรัฐบาลสหรัฐฯนั้น เนื่องจากการขนส่งสินค้า                   
ร้อยละ 90 ทั่วทั้ งโลกขนส่งผ่านทางเรือ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ คือ                          
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ถือว่าได้ตรงตามเป้าประสงค์ของโครงการฯ เพราะเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการตรวจสอบสินค้าและเป็นท่าเรือน้ าลึกการสกัดกั้นวัสดุกัมมันตรังสี  ณ ท่าเรือน้ าลึก
แหลมฉบัง เป็นการตรวจจับที่เกิดศักยภาพสูงสุด 
  ทว่า ในปัจจุบันการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว โจทย์ที่ส าคัญอย่างยิ่งไม่เพียงการมี
มาตรการควบคุมทางศุลกากรส าหรับการปกป้องสังคมตามบทบาทหน้าที่ ในภารกิจของ                   
กรมศุลกากรเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันมิติการอ านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวชี้วัด
ส าคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ กันไป
ด้วย ทั้ งนี้ด้วยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานของรัฐที่ ก ากับการปฏิบัติ งานตามโครงการนี้                       
จึงต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่เน้นการยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
อาทิ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการภาครัฐ และในอีกทางหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ านวยความสะดวกทางการค้าควบคู่ไปกับการปกป้องสังคม จึงน าไปสู่การเล็งเห็นถึงความส าคัญ
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ในการหันมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในภาครัฐตาม
โครงการฯโดยก่อนที่จะทราบสถานะของหน่วยงานภาครัฐว่ามีระดับการรับรู้จากผู้รับบริการอย่างไร
นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจทัศนะของผู้รับบริการว่ามีระดับการรับรู้บทบาทหน้าที่ภายใต้ภารกิจของกรม
ศุลกากรที่ก าหนดขึ้นอย่างไร เพ่ือที่จะทราบได้ว่าผู้รับบริการคิดอย่างไรกับโครงการในมิติของภารกิจ
ในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันจากผลของการปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว ผู้รับบริการมีผลการ
รับรู้คุณภาพการบริการจากโครงการอย่างไร เพ่ือที่จะได้เข้าใจทิศทางการรับรู้ของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการภาครัฐมาจากระดับการรับรู้ บทบาทหน้าที่ใด และเป็นอย่างไร 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้รับบริการรับรู้ รับทราบถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานผ่านภารกิจและบทบาท
ของกรมศุลกากร ที่เน้นให้น้ าหนักด้านการปกป้องสังคมที่มากขึ้น ท าให้การรับรู้คุณภาพของการ
บริการผ่านโครงการนี้มีผลกระทบต่อกรมศุลกากร ทั้งในด้านความไว้วางใจ  ความน่าเชื่อถือ และการ
สนับสนุนในมิติด้านอื่น ๆ ตามมา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีองค์การจะท าการพัฒนาปรับปรุงองค์การ ควร
ที่จะมีทิศทางและล าดับการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์กับสาธารณะจากการสร้างความพึงพอใจในการบริการของโครงการ 
อันสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
ควบคุมทางศุลกากรในโครงการฯให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถน าไป
วางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมศุลกากร ผ่านการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการภายใต้มาตรการควบคุมทางศุลกากรที่ก าหนดขึ้นในโครงการฯ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้รับบริการในโครงการ Megaports Initiative 
 2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative 
 2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative 
 2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรต่อคุณภาพ                                 
การให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative 
 

3. วิธีกำรในกำรศึกษำวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการศึกษามุ่งศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ รับบริการต่อการรับรู้ภาพลักษณ์                    
และระดับคุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative  
 3.2 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เข้ารับบริการในโครงการ Megaports 
Initiative 
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ข้อมูลผู้รับบริกำร        

1. อายุ                                                          

2. เพศ                                                    

3. ระดับการศึกษา                         

4. รายได้                                                         

5. อาชีพ                                                              

6.  สถานะภาพ 

กำรรับรู้บทบำทหน้ำท่ี 

1. มิติศักยภาพการด าเนินงาน                                  

2. มิติการสื่อสาร                                                                 

3. มิติความตรงไปตรงมา                      

4. มิติให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                          

5. มิติการปรึกษาหารือ/การร่วม

วางแผนและร่วมการปฏิบัติ                                 

6. มิติการเปดิรับความคิดเห็น

จากประชาชน 

 

กำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำร 

1. สิ่งท่ีสัมผสัได้                                                  
2. ความเช่ือถือและไว้วางใจได้                                     
3. การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า                                                        
4. การรับประกัน                                                
5. การให้ความส าคญักับลูกค้า 

อ้างอิง : Lovelock (2002: 266) 

 3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้ารับบริการในโครงการ Megaports 
Initiative จ านวน 385 ตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตร ซึ่งใช้สูตรไม่ทราบประชากรและส ารอง
แบบสอบถามไว้ 15 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
 3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
 3.5 ช่วงเวลาที่ใช้ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (12 พฤศจิกายน 2561 -  28 พฤศจิกายน 2561) 
 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
กรณีศึกษา โครงการ Megaports Initiative ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร 

                                      ตัวแปรต้น  

                                    

                                                                                                                                                                    ตัวแปรตาม                                                                       

 

                                                                                                                              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5. สรุปผลกำรวิจัย 

 การศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์องค์การต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ กรณีศึกษา โครงการ Megaports Initiative กรมศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ข้อมูลของผู้รับบริการในโครงการ Megaports Initiative เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรม
ศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรใน
โครงการ Megaports Initiative และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรม
ศุลกากรต่อ คุณภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative โดยได้สรุปผล
การศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
   ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การ 
   ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรบัรู้คุณภาพบริการของโครงการ Megaports 
Initiative  
   ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีจ านวน 295 คน อายุ 30 - 39  ปี มีจ านวน  133 คน  สถานภาพโสด จ านวน 163 คน ระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีจ านวน 172 คน อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 149 
คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 35,001 – 45,000 บาท มีจ านวน 120 คน ความถี่ของการเข้ารับ
บริการ ต่ ากว่า 5 ครั้ง มีจ านวน 165 คน 

 ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ภำพลักษณ์ขององค์กำร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมิติศักยภาพในการปฏิบัติงานในโครงการ Megaports Initiative โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้เป็น ระดับการรับรู้ด้าน
กระบวนการตรวจสอบรังสี รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้ด้านเครื่องมือการตรวจสอบรังสี   
รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้ด้านระบบการควบคุมการตรวจสอบรังสี รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้
ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และระดับการรับรู้ด้านการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มิติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโครงการ Megaports Initiative โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ เป็น ระดับการ
รับรู้ด้านการแจ้งประสานงานให้หน่วยงานอ่ืน รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้ด้านการฝึกซ้อมประจ าปี 
รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้ด้านการ
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สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยผ่านการทบทวน SOP และ ระดับการรับรู้ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มิติการให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในโครงการ Megaports Initiative โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ เป็น ระดับการ
รับรู้บทบาทในการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงเหตุผลในการกัก หรืออายัดตู้สินค้า 
กรณีเป็นตู้สินค้าที่ถูกตรวจสอบพบสารกัมมันตรังสี รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาทหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม กรณีมีเหตุต้องสงสัยตู้สินค้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 
รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาทด้าน เจ้าหน้าที่ในโครงการ ฯ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
พิธีการทางศุลกากรควบคู่กับการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รองลงมาเป็น 
ระดับการรับรู้บทบาทผู้รับบริการได้รับทราบกระบวนการ และต าแหน่งของเครื่องมือที่ใช้ในกี่
ตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และ ระดับการรับรู้ในการแจ้งขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้รับบริการทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังจากการเข้ารับบริการ น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มิติการปรึกษา/การร่วมวางแผนและร่วมการปฏิบัติงานในโครงการ 
Megaports Initiative โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังต่อไปนี้ ระดับการรับรู้บทบาท การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีเหตุฉุกเฉินด้าน
ความปลอดภัยทางรังสีในพ้ืนที่เขตท่าเรือแหลมฉบัง รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาท ด้านการ
ประชุมหารือถึงแนวทาง และมาตรการรองรับต่อการตรวจพบสารกัมมันตรังสีกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาท ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาท ด้านการ
หารือเพ่ือก าหนดแนวทางเพ่ือหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาท ตู้สินค้าท่ีอาจปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับการรับรู้บทบาทด้านการวางแผนการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี 
กรณีเป็นการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มิติการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนในโครงการ Megaports 
Initiative โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ 
ระดับการรับรู้บทบาท การก าหนดแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานเอกชน ต่อกระบวนการตรวจสอบสาร
กัมมันตรังสีในตู้สินค้า รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาทในการตอบข้อซักถามต่อกรณีพิธีการทาง
ศุลกากรที่เกี่ยวข้อง รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาทการรายงานผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการในโครงการฯ รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้บทบาทการก าหนดแนวทางร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน ต่อมาตรการรองรับการตรวจสอบหากพบว่าตู้สินค้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี และ 
ระดับการรับรู้บทบาท ด้านการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ตรวจสอบสารกัมมันตรังสีในตู้สินค้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อยลงมาตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3 กำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำรภำครัฐในโครงกำร Megaports Initiative 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งที่สัมผัสได้ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการในโครงการ  Megaport Initiative ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐ ช่วงเวลาที่เข้ารับการตรวจสอบ
รังสี สามารถเข้ารับการตรวจสอบได้ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาเป็นระดับการรับรู้คุณภาพ
ด้านเครื่องมือที่ตรวจวัดระดับสารกัมมันตรังสีในโครงการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นย า รองลงมา
เป็น ระดับการรับรู้คุณภาพด้านการมีที่ตั้งที่สะดวกต่อการเข้ารับการบริการตรวจสอบรังสี รองลงมา
เป็น ระดับการรับรู้คุณภาพด้านการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และ 
ระดับการรับรู้คุณภาพด้านระยะเวลาในการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่หากไม่พบสารกัมมันตรังสีใช้
เวลาตรวจสอบไม่เกิน 10 นาทีต่อตู้สินค้า น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
คุณภาพการให้บริการในโครงการ Megaports Initiative ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการด้าน ผู้รับบริการตรวจสอบรังสี
ที่มีความปลอดภัยต่อการเข้ารับบริการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี รองลงมาเป็นระดับการรับรู้คุณภาพด้าน
การมีเครื่องมือการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีที่เพียงพอและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รองลงมาเป็น 
ระดับการรับรู้คุณภาพด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้
ความช านาญมาตรวจสอบ กรณีตรวจพบตู้สินค้าที่อาจปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี รองลงมาเป็น ระดับการ
รับรู้คุณภาพด้านการที่เจ้าหน้าที่ในโครงการฯ มีทักษะ ความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบรังสี และระดับการรับรู้คุณภาพด้านการมีขั้นตอนการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีได้ น้อยลงตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในโครงการฯ 
ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการในโครงการ Megaports Initiative  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐด้านการเปิดให้บริการเข้ารับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้คุณภาพ
ด้านการตรวจสอบที่มีความถูกต้องแม่นย า รองลงมาเป็น การมีระยะเวลาในการตรวจสอบสาร
กัมมันตรังสีที่ชัดเจน รองลงมาเป็นการมีกระบวนการด าเนินงานในโครงการฯ ที่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และระดับการรับรู้คุณภาพด้านการตรวจพบตู้รังสีแล้ว สามารถด าเนิน
ต่อไปได้ทันที โดยไม่ติดขั้นตอนในการพิจารณาที่ล่าช้า น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับประกันการให้บริการในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
คุณภาพการให้บริการในโครงการ Megaports Initiative ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ ระดับการรับรู้คุณภาพด้านการมีระเบียบ และหรือ
กฎหมายรองรับในการปฏิบัติงาน รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้คุณภาพด้านการก าหนดเงื่อนไขและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้คุณภาพด้านการปรับปรุง พัฒนา
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มาตรการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีในตู้สินค้าให้ทันต่อสถานการณ์ รองลงมาเป็นระดับการรั บรู้
คุณภาพด้านการที่มีลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และระดับการรับรู้คุณภาพ
ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รวดเร็ว ไม่ล่าช้า น้อยลงมาตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
คุณภาพการให้บริการในโครงการ Megaports Initiative ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ ระดับการรับรู้คุณภาพในการเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นระบบ หาก
พบว่าเกิดปัญหา รองลงมาเป็น ระดับการรับรู้คุณภาพในการรับฟังค าชี้แจงจากผู้รับบริการ รองลงมาเป็น 
ระดับการรับรู้คุณภาพในการรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบสถานะว่าอยู่ขั้นตอนใด รองลงมาเป็น 
ระดับการรับรู้คุณภาพด้านการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ ระดับการรับรู้คุณภาพใน
การแจ้งและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น น้อยลงมาตามล าดับ 

 ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 พบว่า อาชีพและอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์มิติศักยภาพในการด าเนินงานในโครงการ Megaports Initiative 
 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลั กษณ์มิติสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโครงการ 
Megaports Initiative 
 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์มิติการปรึกษาร่วมวางแผนในโครงการ 
Megaports Initiative และ 
 อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์มิติการรับฟังความคิดเห็นใน
โครงการ Megaports Initiative 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 พบว่า ความถี่ในการเข้ารับบริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ในภาพรวมและด้านสิ่งที่สัมผัส
ได้ในโครงการ, ความน่าเชื่อถือ, การตอบสนองผู้รับบริการ, การประกันการให้บริการ และการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการแตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์องค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
คุณภาพการให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ าถึงค่อนข้างสูงและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกเหมือนกัน 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์องค์การต่อคุณภาพการให้บริการภาครัฐ กรณีศึกษา 
โครงการ Megaports Initiative มีประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือมาอภิปรายผล ดังนี้  

 กำรรับรู้ภำพลักษณ์องค์กำร (ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง กรมศุลกำกร) 
 มิติศักยภาพในการด าเนินงานในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร 
โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฐิติมน มิ่งทัสน์ (2549) ได้
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ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ขององค์การ ตามความ
คิดเห็นของประชาชนในเขต ซึ่งผลจากการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์องค์กร ตามความเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ  ด้านองค์กร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 มิติสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร โดย
ภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฐิติมน มิ่งทัสน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง 
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ขององค์การ ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขต ซึ่งผลจากการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน หลังจากการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์
องค์กร ตามความเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านองค์กร และด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 มิติการปรึกษาร่วมวางแผนในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร 
โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฐิติมน มิ่งทัสน์ (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ขององค์การ ตามความ
คิดเห็นของประชาชนในเขต ซึ่งผลจากการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์องค์กร ตามความเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ  ด้านองค์กร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 มิติการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร 
โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิติมน มิ่งทัสน์ (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ขององค์การ ตามความ
คิดเห็นของประชาชนในเขต ซึ่งผลจากการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์องค์กร ตามความเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านองค์กร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 มิติการรับฟังความคิดเห็นในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร 
โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฐิติมน มิ่งทัสน์ (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ขององค์การ ตามความ
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คิดเห็นของประชาชนในเขต ซึ่งผลจากการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์องค์กร ตามความเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ  ด้านองค์กร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 กำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำรภำครัฐของกรมศุลกำกรในโครงกำร Megaports Initiative 
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐของ                   
กรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของแสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : 
กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนหนึ่งของงานวิจัยพบว่า 
ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมและรายด้านสิ่งที่สัมผัสได้ อยู่ในระดับมาก  
  ด้านความน่าเชื่อถือ ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐของกรม
ศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของแสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : 
กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนหนึ่งของงานวิจัยพบว่า ความ
คาดหวัง และการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมและรายด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก  
  ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์
และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วน
หนึ่งของงานวิจัยพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมและรายด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการรับประกันในการให้บริการ ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์
และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วน
หนึ่งของงานวิจัยพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมและรายด้าน
การรับประกันการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ในโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐของกรมศุลกากรในโครงการ Megaports Initiative โดยภาพรวมและรายด้านใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแสงเดือน วนิชด ารงศักดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้
ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและ



181 

ปริมณฑล ส่วนหนึ่งของงานวิจัยพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ โดยภาพรวม
และรายด้านให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อ
การรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ในการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่าง การรับรู้ภาพลักษณ์ต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports 
Initiative พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐในโครงการฯ ในระดับค่อนข้างต่ าถึงค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน อันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ คุณภาพการให้บริการที่ดีจะส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของการให้บริการที่ดีตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม หากคุณภาพการให้บริการที่ไม่ดี ก็จะ
ปรากฏผลการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การที่ไม่ดี   

  ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะใน
การวิจัยในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ภำพลักษณ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 มิติศักยภำพในกำรด ำเนินงำน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์การ(กรมศุลกากร) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณ์ผ่าน
การปฏิบัติงานในโครงการได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของมิติศักยภาพในการด าเนินงาน หรือปัจจัย
รายด้านภายในเอง ซึ่งมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก นั้นแสดงได้ว่า ภายในโครงการ Megaports 
Initiative กรมศุลกากร ได้ด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีศักยภาพในภาพรวม แต่อาจเพ่ิมเติมใน
ปัจจัยรายด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น เนื่องปัจจัยดังกล่าวมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ต่ าที่สุด 
  1.2 มิติกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์การ (กรมศุลกากร) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ
องค์การโดยการเข้าไปใช้บริการในโครงการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส าหรับเป็นภาพรวมของมิติ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือปัจจัยรายด้านภายในเอง ซึ่งมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง นั้น
แสดงได้ว่า ภายในโครงการ Megaports Initiative กรมศุลกากร ได้ด าเนินงานตามโครงการโดย
สามารถสร้างการรับรู้ได้ดีในระดับหนึ่งในภาพรวม แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้านด้านสิ่งบ่งบอก
พิกัดสถานที่รับบริการเพ่ือยกระดับการรับรู้มิติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัย                    
ดังกล่าวมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ต่ าที่สุด 
  1.3 มิติกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์การ (กรมศุลกากร) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการสามารถรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การเข้ารับบริการ โดยสามารถเตรียมพร้อมส าหรับกรณีตรวจพบเป็นสารกัมมันตรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งในภาพรวมของมิติการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยรายด้านภายใน มีระดับการรับ
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รู้อยู่ในระดับปานกลาง นั้นแสดงได้ว่า ภายในโครงการ Megaports Initiative กรมศุลกากร ได้ด าเนินงาน
ตามโครงการได้อย่างมีศักยภาพในภาพรวม แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้านการรับรู้ แจ้งขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องต่อผู้รับบริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการเข้ารับบริการเพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพใน
การด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ต่ าที่สุด 
  1.4 มิติกำรปรึกษำร่วมวำงแผน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์การ (กรมศุลกากร) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณ์ผ่านการ
หาทางออกของปัญหาหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของมิติการปรึกษา
ร่วมวางแผน หรือปัจจัยรายด้านภายในเอง ซึ่งมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง นั้นแสดงได้ว่า ภายใน
โครงการ Megaports Initiative กรมศุลกากร ได้ด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีศักยภาพในภาพรวม 
แต่อาจเพิ่มเติมในปัจจัยรายด้านการรับรู้บทบาทวางแผนการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีกรณีเป็นการ
น าเข้าหรือส่งออกหรือ ผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพ
ในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ต่ าที่สุด 
  1.5 มิติกำรรับฟังควำมคิดเห็น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์การ (กรมศุลกากร) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณ์ผ่าน
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันและหรือพัฒนาแนวทางด าเนินงานในโครงการให้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของมิติการรับฟังความคิดเห็น หรือปัจจัยรายด้านภายในเอง ซึ่งมีระดับ
การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง นั้นแสดงได้ว่า ภายในโครงการ Megaports Initiative กรมศุลกากร 
ได้ด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีศักยภาพในภาพรวม แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้านระดับการ
รับรู้บทบาท เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี
ในตู้สินค้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
ปัจจัยดังกล่าวมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ต่ าที่สุด 
 2. คุณภำพกำรบริกำร ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  
  2.1 ด้ำนสิ่งที่สัมผัสได้ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานและมองเห็นได้ที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ซึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ในโครงการฯ โดยภาพรวมและรายด้านโดยอยู่ในระดับมาก แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้านระดับ
การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ในระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี หากไม่พบสารกัมมันตรังสีใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที  
ต่อตู้สินค้าเพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีระดับ
การรับรู้คุณภาพต่ าท่ีสุด 
  2.2 ด้ำนควำมเชื่อถือและไว้วำงใจได้ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ซึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ในโครงการฯ โดยภาพรวมและรายด้านโดยอยู่ในระดับมาก แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้านระดับ
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การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ในระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐ ระยะเวลาในการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี หากไม่พบสารกัมมันตรังสีใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
ต่อตู้สินค้าเพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีระดับ
การรับรู้คุณภาพต่ าท่ีสุด 
  2.3 ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ซึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการรับรู้ต่อคุณภาพ
การให้บริการในโครงการฯ โดยภาพรวมและรายด้านโดยอยู่ในระดับมาก แต่อาจเพิ่มเติมในปัจจัยราย
ด้านระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในระดับระดับ
การรับรู้คุณภาพการให้บริการภาครัฐ เมื่อพบเป็นตู้รังสี สามารถด าเนินต่อไปได้ทันทีไม่ติดขั้นตอนที่
ต้องพิจารณาล่าช้า เพ่ือยกระดับการรับรู้ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว
มีระดับการรับรู้คุณภาพต่ าท่ีสุด 
  2.4 ด้ำนกำรรับประกันกำรให้บริกำร เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ซึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ในโครงการฯ โดยภาพรวมและรายด้านโดยอยู่ในระดับปานกลาง แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้าน
ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการรับประกันการให้บริการ ในระดับระดับการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการภาครัฐ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีรวดเร็ว ไม่ล่าช้า เพ่ือยกระดับการ
รับรู้ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีระดับการรับรู้คุณภาพต่ าที่สุด 
  2.5 ด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐในโครงการ Megaports Initiative ซึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการใน
โครงการฯ โดยภาพรวมและรายด้านโดยอยู่ในระดับปานกลาง แต่อาจเพ่ิมเติมในปัจจัยรายด้านระดับ การ
รับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ในระดับระดับการรับรู้ คุณภาพการ
ให้บริการภาครัฐ แจ้งและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบเพ่ือยกระดับการรับรู้
ศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีระดับการรับรู้คุณภาพต่ าที่สุด 

  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนำคต 
  1. การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาภาพลักษณ์องค์การต่อคุณภาพการให้บริการภาครัฐ โดย
ท าการศึกษาผู้มาใช้บริการในโครงการ Megaports Initiative กรมศุลกากร ในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการในบทบาทอ่ืนของ
กรมศุลกากรที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่อ่ืนและน าผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่อกัน 
  2. ควรมีการท าการศึกษาในเชิงลึก ควบคู่กับการท าการศึกษาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว 
หรืออาจท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการให้บริการอื่น ๆ               ของ
กรมศุลกากร ที่อาจมีความสัมพันธ์ในมิติ อ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ เข้ารับบริการ                     
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โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
ให้บริการของ กรมศุลกากร ที่อาจมีความละเอียดและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
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กำรวำงแผนกำรออมและพฤติกรรมกำรออมเพ่ือเตรียมตัวเข้ำสูส่ังคมผู้สูงอำยุ
ของพยำบำลวิชำชีพ 

ณัฎฐพัชร ยังดี* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเกษียณอายุของ
พยาบาลวิชาชีพ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมและเหตุผลการออมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 186 คน 
โดยใช้แบบสอบถามและน าเครื่องมือทางสถิติ อันได้แก่ สถิติพรรณนา และ Pearson chi – square 
มาใช้ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่าการวางแผนการการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม  
มีความคิดวางแผนมากกว่าการไม่มีการวางแผนเกษียณ ซึ่งก าหนดอายุที่ตนเองต้องการเกษียณจาก 
การท างานมีอายุเฉลี่ย 53.31 โดยอายุการท างานมากกว่า 10 ปี  มีการวางแผนการออมมากที่สุด  
ด้านรูปแบบการออมเงินและการลงทุน  มีการออมประเภทเงินฝากสหกรณ์มากที่สุด รองลงมาเงินฝาก
ออมทรัพย์ และเงินฝากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ส่วนเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลมีผู้ออมเลือกออมน้อยที่สุด  
สัดส่วนการออมเงินและวัตถุประสงค์การออมเงิน จะพบว่า มีสัดส่วนการออมที่ต่ าที่สุด คือ 10 – 20%  
กลุ่มตัวอย่างเลือกให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ในระยะยาว คือเพ่ือการใช้จ่ายยามเกษียณ ค่าใช้จ่าย
ฉุกเฉิน ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสัดส่วนที่ออมไม่เพียงพอส าหรับการเกษียณ 
 
ค ำส ำคัญ: ออมเงินเพ่ือเกษียณ พยาบาลวิชาชีพ สังคมผู้สูงอายุ 
 

1. บทน ำ 
โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น“สังคมสูงวัย” (Aged society)  ตั้งแต่ปี 

2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574   ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
(Super aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสตูรการจดัการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร-

ศาสตร์ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชากรเข้าถึงบริการได้ง่ายและ
ทั่วถึงมากขึ้น อัตราการตายจึงลดลง และควบคุมอัตราการเกิดได้มากผ่านการวางแผนครอบครัว และไม่
นิยมมีบุตรหลังสมรส ส่งผลให้อัตราการเกิดลดลง ผลจากการส ารวจประชากรไทยมีจ านวน 67.6 ล้านคน  
ในปี 2560   เป็นชาย 33 ล้านคน และหญิง  34.6 ล้านคน  มีประชากรอายุ 60 ปี  ขึ้นไป 11.3 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

โดยดูจากดัชนีผู้สูงอายุในประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งได้เปรียบเทียบจ านวน
ผู้สูงอายุกับเด็ก ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  2558 จนถึง 2568 สัดส่วนผู้สูงอายุจะเป็น 45  73.4 และ 123.6 
คนต่อเด็ก 100 คน ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ที่ประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  นั้นมีมาตลอด
และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้าในขณะที่จ านวนเด็กกลับลดลง นั่นส่ง
สัญญาณว่าจากนี้ประเทศไทยอาจก าลังเผชิญกับภาวะก าลังแรงงานลดลง แต่ก าลังมีผู้สูงอายุที่ต้องการ
การพ่ึงพิงเพ่ิมสูงขึ้น จากร้อยละ 22.1 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 32.6 ในปี พ.ศ. 2565 และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ (ปราโมทย์ ประสาทกุล , 2550) เมื่อประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแล
ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ท าให้รายได้ การออม การลงทุน ของประชากรวัยแรงงานลดลง ส่งผลท า
ให้การออมในระดับภาคครัวเรือนลดลงด้วย (ศิริวรรณ ศิริบุญ และชเชตตี มิลินทางกูร, 2551) นอกจากนี้
ยังพบว่า ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะอยู่คนเดียวเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้ผู้สูงอายุถูกละเลย และถูกลดความส าคัญลง (ศิริวรรณ วิ่งวีรวุฒ, 2554) ผู้สูงอายุต้องด าเนินชีวิต
ในช่วงบั้นปลายด้วยเงินออมที่ตนสะสมมตลอดช่วงชีวิตการท างาน ถ้าหากผู้สูงอายุเงินออมไม่เพียงพอ 
จะท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ดี กลายเป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแล ส่งผลในการออมใน
ระดับประเทศลดลงตาม (นวพร วิริยานุพงศ,์ 2556) ซึ่งท าให้ประเทศไทยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย
หรือวางแผนส าหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 

จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ณ ปี 2558 ก าลังบอกว่า คนที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี ต้อง
ตระหนักว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้าคือ ปี 2568 ตนเองก าลังเข้าสู่ฐานะผู้ให้พ่ึงพิง คือ เป็นผู้ดูแลหรือให้
การพ่ึงพิงแก่ผู้สูงอายุ  ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช .) ปี 2557 พบว่าช่วงหลังเกษียณ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพารายได้จากบุตรร้อยละ 36.7 จากการท างานร้อยละ 33.9 มีเพียงร้อยละ 
3.9 ที่พึงพิงรายได้จากเงินออม และจากการประมาณการควรเตรียมเงินไว้ขั้นต่ าประมาณ 4 ล้านบาท 
ส าหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณไปอีก 20 ปี และเมื่อส ารวจสถานการณ์การออมของคนไทยในปัจจุบัน
พบคนวัยท างานเพียง 15 ล้านคน จาก 40 ล้านคนที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือเกษียณ ดังนั้นเมื่อดูจาก
สถานการณ์การออมที่ World Bank  พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการออมในประเทศเบื้องต้น 
(Gross National Saving) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่
ระดับร้อยละ 31 ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย 

พยาบาลเป็นอาชีพที่ท างานหนักตลอดอายุการท างาน และด้วยภาระงานที่หนักนี้ท าให้บุคลากร
ทางการพยาบาล ระหว่าง 21 -35 ปี เป็นช่วงของระยะเริ่มต้นการท างานจนถึงช่วงระยะกลางจะเป็นช่วงที่
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มีการเปลี่ยนแปลงการท างานและมองหางานใหม่ จึงมีแนวโน้มตั้งใจออกจากวิชาชีพ และจากสถานการณ์
การออมของวัยท างานที่ถือว่าต่ าและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นจึง
ควรศึกษาว่าพยาบาลมีการวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือไม่ มีแผนการ
ออมและการลงทุนเป็นรูปแบบใด (Journal of Health Science 2017 Vol. 26 No. 2) 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมและว ัตถุประสงค์การออมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ของพยาบาลวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเกษียณอายุของพยาบาลวิชาชีพ 
 

3. กำรวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 
 สุวัฒนำ ศรีภิรมย์ (2552) การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการออมระยะยาวของประเทศ
ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษารูปแบบเครื่องมือการออมระยะยาวที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แรงงานของประเทศ และการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
เครื่องมือการออมระยะยาวของแรงงานอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพและระดับรายได้ ในการเตรียมความ
พร้อมให้กับแรงงานมีรายได้จากการออมเงินไว้ใช้ภายหลังวัยท างาน และเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมเงิน
ออมระยะยาวของประเทศ รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในเครื่องมือที่มีอยู่เดิม
เพ่ือให้เครื่องสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการศึกษาด าเนินการโดยศึกษา
สถานการณ์ของแรงงาน ทั่วประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการออมของแรงงาน ศึกษารูปแบบ
เครื่องมือการออมระยะยาว  เครื่องมือการออมระยะยาวในประเทศไทยและศึกษารูปแบบ  เครื่องมือ
การออมระยะยาวจากตัวอย่างต่างประเทศ เ พ่ือน ามาพัฒนาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
เครื่องมือการออมระยะยาวที่เหมาะสมกับประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างแรงงานของ
ประเทศแบ่งได้เป็น 2  แบบหลักๆ คือ แบบที่ 1 แบ่งตามลักษณะการได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะมี 2 
กลุ่มได้แก่ 1)  แรงงานในระบบ และ 2) แรงงานนอกระบบ แบบที่ 2 แบ่งตามกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะมี 4 
กลุ่มใหญ่ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 2) กลุ่มแรงงานอิสระ 3) กลุ่มแรงงานเอกชน 
และ 4) กลุ่มเกษตรกรรม  ในการก าหนดเครื่องมือการออมจะอาศัยการแบ่งแรงงานตามกลุ่มอาชีพ
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับลักษณะของเครื่องมือการออมระยะยาวได้เหมาะสมกว่า 
 ฐำนียำ กัมพลำวลี (2552) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม
ระหว่างพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ออมและรูปแบบการออมของกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินกับกลุ่มข้าราชการ 2) ศึกษาปัจจัยที่เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการออมและรูปแบบระหว่างสองกลุ่มและเปรียบเทียบความแตกต่างโดยมีทฤษฎี
เกี่ยวกับการออม และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริโภค วิธีท าการศึกษาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 1) ศึกษา
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โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านระบบการออม เพ่ือให้เห็นภาพรวมการออม 2) ศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม จ านวน 
300 ชุด ผลการศึกษา พบว่า แม้ว่าจะเป็นอาชีพสถาบันการเงินหรือข้าราชการมีพฤติกรรมในการเลือก
ออมเงินไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ส่วนสาเหตุที่ท าให้ทั้งสองอาชีพมีการออมที่น้อยนั้นเหมือนกันเนื่องจากมีรายได้ที่มีรายจ่าย
มากกว่า การมีหนี้สิน การมีคนที่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดู ตลอดจนมองว่าการลงทุนได้รับผลตอบแทน
น้อย ส่วนสาเหตุที่ไม่เลือกลงทุนก็เหมือนกัน เพราะการมีหนี้สิน การไม่มีความรู้ด้านการลงทุน ไม่เชื่อมั่น
ในสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ส่วนระดับและปริมาณการออมเงินของกลุ่มพนักงานการเงินโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 15.62%  คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 5 ,669.58 บาทต่อเดือน ส่วนข้าราชการอยู่ร้อยละ 
11.42% คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน 3,972.78 บาท ส่วนการลงทุนทางการเงินกลุ่มพนักงาน
สถาบันการเงินอยู่ที่ร้อยละ 13.73% คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยนต่อเดือน 6,745.05 บาทต่อเดือน ส่วน
ข้าราชการอยู่ร้อยละ 8.27% คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน 3,817.25 บาท ส่วนระยะเวลาการออม
พนักงานสถาบันการเงินเก็บเงินมาระยะเวลา 2 – 5ปี แต่ข้าราชการเก็บเงินมาแล้ว 5 – 10 ปี  
 นันต์นรี ช่วงชัยพิสุทธิ์ (2552, 134) ศึกษาเรื่อง “การวางแผนการออมของมนุษย์เงินเดือน 
กรณีศึกษา: บริษัทจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ A ” กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26 – 30ปี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท มีพฤติกรรมการออมในปัจจุบันดังนี้ มีการออม
เงินกับธนาคารพานิชย์ ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ซื้อสลากออมสิน เนื่องจากว่าให้ผลตอบแทนสูง และ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ทองค าแท่ง ทองค ารูปพรรณ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์การออมเพ่ือ
ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย รองลงมาคือ เพ่ือใช้ในยามเกษียณอายุ และเพ่ือ
หวังผลตอบแทนจากการออมในอนาคต ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการออมของกลุ่มตัวอย่างคือ 
ระดับการศึกษาและระดับรายได้หลัก 
 ดำรณี วิทยำศัย (2545, 85) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการออมของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 -40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 10,001 – 
30,000  บาท กลุ่มตัวอย่างไม่มีการวางแผนการออมอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่แล้วจะออมเมื่อมีเงินเหลือ
จากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน และเก็บออมเงินในระยะเวลาที่ 1 – 5 ปี มีเหตุผลการออมเพ่ือไว้ใช้จ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย เพ่ือลงทุน และออมไว้เพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการออมเงินกับสถาบันการเงิน ได้แก่ธนาคารพานิชย์ ซื้อประกันชีวิตเป็นต้น เนื่องจากค านึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยของเงินฝากมากที่สุด เนื่องจากค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยในเงินฝากมากที่สุด 
 ตติยำ ศรีสถลมำรค (2550) เป็นการศึกษาการออมของครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการออม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออม ปัญหาและอุปสรรคของการออม
ในภาคครัวเรือนเกษตรกร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ
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พฤติกรรมการออม ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน คือ หากมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น 1 จะท าให้
โอกาสในการออมมากกว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อยกว่า หนี้สิน คือ หากครัวเรือนมีหนี้สินก็จะท าให้มี
โอกาสในการออมน้อยกว่า สภาพสมรส คือ ครัวเรือนที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังอยู่กับคู่สมรส จะมีโอกาส
ในการออมมากกว่าครัวเรือนที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนโสด แนวโน้มการออม คือ หากครัวเรือนที่มี
แนวโน้มการออมเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้โอกาสในการออมเพ่ิมมากขึ้น และความตั้งใจในการออม คือ 
หากครัวเรือนที่มีความตั้งใจในการออมเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้โอกาสในการออมเพ่ิมข้ึน 
 ผกำพันธุ์ พิฤทธิ์บูรณะ (2550) เป็นการศึกษาการออมของบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการออม รูปแบบการออม ปัญหาและอุปสรรคของการออมของพนักงานภาคเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ สถานภาพการครอบครัวที่ครองที่อยู่อาศัย คือ เมื่อไม่เช่าที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ปริมาณ
การออมจะลดลงร้อยละ 27.19 ประสบการณ์การท างาน คือ เมื่อประสบการณ์การท างานเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1 ปริมาณการออมจะลดลงร้อยละ5.665 อายุที่เพ่ิมขึ้นปริมาณการออมลดลงร้อยละ 27.216 
รายได้ประจ าที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ1 ปริมาณการออมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.642 สภาพการท างานของคู่สมรส 
คือ เมื่อสภาพการท างานของคู่สมรสเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 ปริมาณการออมจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.87 
 เกษมศรี ปูชนีย์วงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง “การตระหนักรู้และพฤติกรรมการออมเพ่ือเตรียม
ตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 25- 35 ปี” กลุ่มตัวอย่าง 400 คนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการวางแผนการออม พฤติกรรมการออม รูปแบบและวัตถุประสงค์การออม สัดส่วนการ
ออม  พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดวางแผนมากกว่าไม่มีความคิดวางแผนเกษียณ ก าหนด
อายุที่จะเกษียณจากการท างานอายุเฉลี่ย 56.68 ปี โดยเพศหญิงที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและมี
อาชีพข้าราชการ ระดับรายได้ 40,000 – 50,000 บาท มีแผนการออมมากที่สุด ,ส่วนความเพียงพอ
ของสัดส่วนการออมเงินนั้นสถาพสมรสมีสัดส่วนการออมเงินมากที่สุด และมีความเห็นว่าสัดส่วนที่
ออมเพียงพอส าหรับการเกษียณ  รูปแบบการออมเงินและการลงทุน มีการออมประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์มากที่สุดตามด้วยบัญชีเงินฝากประจ า และเงินฝากประกันชีวิต ส่วนพันธบัตรรัฐบาลมีผู้
เลือกออมมากที่สุด ส่วนสัดส่วนการออมระดับต่ าที่สุดคือ 10 – 20%   โดยมีวัตถุประสงค์การออมใน
ระยะยาว เช่น เพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน  เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ ตามล าดับ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่  
ปัจจัยด้านประชากร เพศ สถานะภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อายุการท างาน  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ รายได้ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ มีการวางแผนเกษียณและไม่มีการวางแผนเกษียณ 
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จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

       ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 346 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 
2561) l ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร Taro Yamane ( สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง 186 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดย

ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient - α) เท่ากับ 0.458 เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( SPSS for Windows Version 24) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คื อ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบเพียร์สัน (Pearson Chi – square)ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากข้อมูลพบว่าพยาบาลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 186 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

98.40) รองลงมาเพศชาย (ร้อยละ 1.60) อายุเฉลี่ย 28.73 ปี มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จ านวนมากที่สุด 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยด้ำนประชำกร 

- สถานะภาพครอบครัว 

- ระดับการศึกษา 

- อายุการท างาน 
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

- รายได้ 
ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม 

- รูปแบบการออม 

- วัตถุประสงค์การออม 

ตัวแปรตำม 

กำรวำงแผนเกษียณอำยุ 

- มีการวางแผน 

- ไม่มีการวางแผน 
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(ร้อยละ 58.70) มีพ่ีน้องเฉลี่ยจ านวน 2.09 คน มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 86.00) ส่วนใหญ่การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 97.80) มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 
35.20) จ านวนผู้อุปถัมภ์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องดูแลภายใต้รายได้ท่ีตนเองมี ใช้จ่ายเพื่อดูแลตนเองและ
บุคคลอื่นเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.80) ส่วนใหญ่อายุการท างานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 44.10)  

4.2 แนวโน้มการวางแผนการออมและการวางแผนการเกษียณอายุ 

ตำรำงท่ี 4.1 การวางแผนการเกษียณอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. อายุท่ีคิดว่าจะเกษียณอายุการท างาน (เฉลี่ย = 53.31 ปี)     

2. มีความคิดวางแผนเกษียณอายุหรือไม่     

    -  มีแผนเกษียณ 178 95.70 

    - ไม่มีแผนเกษียณ 8 4.30 

 
กลุ่มตัวอย่างจะเลือกก าหนดอายุที่คิดว่าจะเกษียณอายุจากการท างานที่อายุเฉลี่ย 53.31 ปี 

และส่วนใหญ่มีการวางแผนเกษียณมากท่ีสุด ร้อยละ 95.70 และไม่มีการวางแผนเกษียณ ร้อยละ 4.30 
แสดงว่า โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนเกษียณอายุในปัจจุบัน 

4.3 รูปแบบการฝากเงินกับการวางแผนเกษียณ 

ตำรำงท่ี 4.2 รูปแบบการฝากเงินกับการวางแผนเกษียณ 

  วางแผน ไม่มีการวางแผน รวม Chi -  
รูปแบบการออม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ square 

  (คน)   (คน)   (คน)     
เงินฝากสหกรณ์  ออม 121 86 6 75 127 68.3 0.68 

 ไม่ออม 57 32 2 25 59 31.7  
  รวม 178 100 8 100 186 100  
 เงินฝากออม
ทรัพย ์ ออม 107 60.1 4 50 111 59.7 0.57 

 ไม่ออม 71 39.9 4 50 75 40.3  

  รวม 178 100 8 100 186 100  
 เงินฝาก ออม 1 0.6 0 0 1 0.5 0.83 

พันธบัตรรัฐบาล ไม่ออม 177 99.4 8 100 186 100  
  รวม 178 100 8 100 186 100  
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รูปแบบการออมเงินต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จากข้อมูลในตาราง พบว่า ผู้ออมเลือกรูปแบบการออมประเภทเงินฝากสหกรณ์มาก
ที่สุด (ร้อยละ 68.00)รองลงมาเงินฝากออมทรัพย์ (ร้อยละ 60.10) และผู้ออมเลือกรูปแบบการออม
แบบเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลและอ่ืน ๆ น้อยที่สุด (ร้อยละ 0.60) 

  4.4 สัดส่วนการออมกับวัตถุประสงค์การออม  

ตำรำงที่  4.3 สัดส่วนการออมกับวัตถุประสงค์การออม  

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่า ผู้ที่มีสัดส่วนการออม 10 – 20% เลือกให้ความส าคัญใน

วัตถุประสงค์เพ่ือการใช้จ่ายยามเกษียณมากกว่าสัดส่วนการออมระดับอ่ืน มีจ านวนคน 30 คน 
รองลงมาเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จ านวน 23 คน คนส่วนใหญ่คิดว่าสัดส่วนการออมเพ่ือการเกษียณอายุที่
ตนเองมีในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ   (ร้อยละ 51.60) 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ สัดส่วนการออม (จ านวน) 
Chi - 

square 

การออม ไม่ออม 
10 -
20% 

20 -
30% 

30 - 
40%  

40 - 
50%  

มากกว่า 
50% รวม   

เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 5 23 13 15 3 3 62 0.68 
เพื่อดูแลครอบครัว 2 12 11 11 3 1 40   
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล 0 5 5 2 0 0 12   
เพื่อการใช้จ่ายยาม
เกษียณ 0 30 16 10 4 4 64   
เพื่อซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ 1 1 3 1 1 0 7   
อื่น ๆ 0 0 1 0 0 0 1   

รวม 8 71 49 39 11 8 186   
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4.5 การวางแผนการออมเพ่ือการเกษียณกับวัตถุประสงค์การออม 

ตำรำงท่ี 4.3 การวางแผนการออมเพ่ือการเกษียณกับวัตถุประสงค์การออม 

 วัตถุประสงค์กำรออมเพ่ือกำรเกษียณที่มีต่อกำรออมที่เลือก 

การ เพื่อใช้ เพื่อ เพื่อเป็น เพื่อการ เพื่อซื้อ อื่น ๆ   
วางแผน จ่าย ดูแล ค่ารักษา ใช้จ่าย สินทรัพย ์  รวม Chi- 

การออม ยาม ครอบครัว พยาบาล ยาม ต่าง ๆ   square 

 ฉุกเฉิน   เกษียณ     
มีการ 58 38 12 63 6 1 178 0.52 

วางแผน 93.50% 95% 100 98.4 85.60% 100% 95.70%  

ไม่มีการ 4 2 0 1 1 0 8  

วางแผน 6.50% 5% 0.00% 1.60% 14.30% 0.00% 4.30%  

รวม 62 40 12 64 7 1 186  

  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
 
วัตถุประสงค์การออมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนเกษียณไม่แตกต่าง

กันที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จากข้อมูลในตาราง พบว่า ผู้ที่มีการวางแผนการออมเลือกให้ความส าคัญ
ในวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้จ่ายยามเกษียณมากกว่าวัตถุประสงค์อ่ืน (ร้อยละ 98.4) รองลงมาเพ่ือ
ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน (ร้อยละ 93.50) 

4.6 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการวางแผนเกษียณอายุ  

ตำรำงท่ี 4.4 เปรียบเทียบสภาพสมรสกับการวางแผนเกษียณ 

ปัจจัย วางแผน ไม่วางแผน รวม 
Chi - 

square 

  
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวน
(คน) ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ   

สถานภาพ โสด 152 95.00 8 5.00 160 100.00 0.51 

สมรส สมรส 23 100.00 0 0.00 23 100.00   
  หย่า/หม้าย 3 100.00 0 0.00 3 100.00   

  รวม 178 95.60 8 4.30 186 100.00   
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ปัจจัยเรื่องสภาพสมรสที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากข้อมูลในตารางพบว่า สถานภาพสมรสและหย่า/หม้ายให้ความส าคัญ
กับการวางแผนเกษียณอายุมากกว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 100.00 ในขณะที่สถานภาพโสดวางแผน
เกษียณอายุ ร้อยละ 95.00 

ตำรำงท่ี 4.5 เปรียบเทียบระดับการศึกษากับการวางแผนเกษียณ 

ปัจจัย วางแผน ไม่วางแผน รวม Chi - square 

  
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวน
(คน) ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ   

ระดับ 
การศึกษา 

  

ป.ตร ี 174 95.60 8 4.40 182 100 0.67 
ป.โท 4 100.00 0 0.00 4 100   

รวม  178 95.70 8 4.30 186 100   

ปัจจัยเรื่องระดับการศึกษาระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากข้อมูลในตารางพบว่า ผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีให้ความส าคัญกับการวางแผนเกษียณอายุมากกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100.00 
ในขณะที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีวางแผนเกษียณอายุ ร้อยละ 95.00 

ตำรำงท่ี 4.6 เปรียบเทียบรายได้กับการวางแผนเกษียณ 

 
ปัจจัยเรื่องรายได้ที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากข้อมูลในตารางพบว่า ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาทให้
ความส าคัญกับการวางแผนเกษียณอายุมากกว่าผู้ที่มีรายได้ระดับอ่ืน ร้อยละ 96.60 ในขณะผู้ที่มี
รายได้ระหว่าง 30,001 – 45.000 บาท และรายได้ระหว่าง 45,001 – 60,000 บาท มีรายได้ ร้อยละ 
95.20 และร้อยละ 94.30 

ปัจจัย 

วางแผน ไม่วางแผน รวม Chi - square 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
  

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
  

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
    

รายได ้ 15,000 - 30,000 56 96.60 2 3.40 58 100 0.95 

  30,001 - 45,000 80 95.20 4 4.80 84 100   

  45,001 - 60,000 33 94.30 2 5.70 35 100   

  60,001 - 75,000 8 100.00 0 0.00 8 100   

  มากกว่า 75,000 1 100.00 0 0.00 1 100   

  รวม  178 95.7 8 4.3 186 100   
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ตำรำงท่ี 4.11 เปรียบเทียบอายุการท างานกับการวางแผนเกษียณ 

ปัจจัย 

วางแผน ไม่วางแผน รวม Chi - square  
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวน
(คน) ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ    

อายุการ น้อยกว่า 5 ปี 81 98.80 1 1.20 82 100.00 0.03  
ท างาน 5 - 10 ปี 71 91.00 7 9.00 78 100.00    

  มากกว่า 10 ปี 26 100.00 0 0.00 26 100.00   
  รวม 178 95.70 8 4.30 186 100.00    

 
ปัจจัยเรื่องอายุการท างานที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากข้อมูลในตารางพบว่า ผู้ที่มีอายุการท างานมากกว่า 10 ปีให้ความส าคัญ
กับการวางแผนเกษียณอายุมากกว่าผู้ที่มีอายุการท างานระดับอ่ืน ร้อยละ 100.00 ในขณะผู้ที่มีอายุ
การท างานน้อยกว่า 5 ปี และอายุการท างาน 5 -10 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 98.8 และ ร้อยละ 91.00 

สรุปได้ว่า ตัวแปรเรื่อง อายุการท างาน มีความสัมพันธ์กับการวางแผนเกษียณและการ
วางแผนเก็บเงินออมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  สรุปได้ว่าอายุการท างานมากกว่า 10 ปี  มีการ
วางแผนการเกษียณมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
 

5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรำยผล 
 ผลการศึกษาเรื่องการวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.1.1 การวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุ   
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างก าหนดอายุที่คิดว่าจะเกษียณอายุการที่งานเฉลี่ย 53.31 ปี 
และส่วนใหญ่มีแนวคิดในการวางแผนเกษียณมากว่าไม่มีการวางแผนเกษียณ ซึ่งหมายถึง คนส่วนมากมี
การวางแผนเกษียณอายุแล้วในปัจจุบัน สัดส่วนที่คนเลือกออมเงินมากที่สุด คือสัดส่วนการออมเงินร้อย
ละ 10 – 20% ถือเป็นสัดส่วนการออมเงินเพื่อเกษียณที่ต่ า คนส่วนใหญ่คิดว่าสัดส่วนการออมเพ่ือการ
เกษียณอายุที่ตนเองมีในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ (ร้อยละ 51.60) “การออมไม่พอเพียงตามนิยามแบบ
อ่อน พบว่า “การออมไม่เพียงพอ” มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว แม้กระทั่งครัวเรือนรวย ก็มีโอกาส
ประสบปัญหาการออมไม่เพียงพอได้เช่นกัน เนื่องจากทุกอาชีพมีโอกาสรับความเสี่ยงของรายได้ หรือ 
การใช้จ่าย ดังนั้นการออมไม่เพียงพอจึงเกิดขึ้น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา, 2556: 111 
อ้างอิงจาก deciles, 2010) และสอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมศรี ปูชนีย์วงศ์ (2559: สรุปผล
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การศึกษา) ที่ศึกษาเรื่องการตระหนักรู้และพฤติกรรมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มบุคคล
ช่วงอายุ 25 – 35ปี ซึ่งโดยรวมมีความคิดวางแผนมากกว่าไม่วางแผนเกษียณ ก าหนดอายุที่ตนเอง
ต้องการเกษียณจากการท างานอายุเฉลี่ย 56.68 ปี สัดส่วนการออมที่เลือกมากที่สุด คือสัดส่วนการออม
เงินร้อยละ 10 – 20% ถือเป็นสัดส่วนการออมเงินเพื่อเกษียณที่ต่ า แตกต่างกันเพียงการศึกษาตัวอย่าง
พบว่า คนส่วนใหญ่คิดว่าสัดส่วนการออมเพ่ือการเกษียณอายุที่ตนเองมีในแต่ละเดือนเพียงพอ   

5.1.2 รูปแบบการออมเงินต่าง ๆ พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมศรี ปูชนีย์วงศ์ 
(2559: สรุปผลการศึกษา) ที่ศึกษาเรื่องการตระหนักรู้และพฤติกรรมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของกลุ่มบุคคลช่วงอายุ 25 – 35ปี พบว่า คนเลือกรูปแบบการออมประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
มากที่สุด (ร้อยะ 67.4) และเลือกออมในพันธบัตรรัฐบาลน้อยที่สุด (ร้อยละ 2.80) และรูปแบบการ
ออมเงินประเภทเงินฝากประกันชีวิตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 37.2) 

5.1.3 วัตถุประสงค์การออมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนเกษียณไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จากข้อมูลในตาราง พบว่า ผู้ที่มีการวางแผนการออมเลือกให้ความส าคัญใน
วัตถุประสงค์เพ่ือการใช้จ่ายยามเกษียณมากกว่าวัตถุประสงค์อ่ืน (ร้อยละ 98.4) รองลงมาเพ่ือค่าใช้จ่าย
ยามฉุกเฉิน (ร้อยละ 93.50 ) สอดคล้องกับการศึกษาของ นันต์นรี ช่วงชัยพิสุทธิ์ (2552: บทคัดย่อ)  
ศึกษาเรื่อง การวางแผนการออมของมนุษย์เงินเดือน กรณีศึกษา : บริษัทจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ A พบว่า
มีวัตถุประสงค์ในการเก็บออมเพ่ือใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน รองลงมาคือ เพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุงาน 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมศรี ปูชนีย์วงศ์ (2559: สรุปผลการศึกษา)  ที่ศึกษาเรื่องการ
ตระหนักรู้และพฤติกรรมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มบุคคลช่วงอายุ  25 – 35ปี เลือกให้
ความส าคัญในวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และเพ่ือการใช้จ่ายเพ่ือเกษียณตามล าดับ 

5.1.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการคิดวางแผนเกษียณอายุ จากผลการศึกษาปัจจัยด้าน  สภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับการคิดวางแผนเกษียณอายุและการออมไม่แตกต่างกัน 
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมศรี ปูชนีย์วงศ์ (2559: สรุปผลการศึกษา) ที่ศึกษาเรื่องการตระหนักรู้
และพฤติกรรมเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มบุคคลช่วงอายุ 25 – 35ปี อาจเกิดจากข้อจ ากัด
ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลแคบเกินไป ท าให้จ านวนข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ ได้แก่ ปัจจัย
เรื่อง เพศ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธารทิพย์ จินดาค า, 2557 อ้างอิงจาก ตติยา ศรีสถลมารค, 2550 
ที่ศึกษาเรื่องการออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนไทยที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน : การ
เตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า สภาพสมรส คือ ครัวเรือนที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังอยู่กับคู่สมรสจะท าให้
โอกาศการออมมากกว่าครัวเรือนที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนโสด และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธาร
ทิพย์ จินดาค า, 2557 อ้างอิงจากผกาพันธุ์ พิฤทธิ์บูรณะ, 2550 ที่ศึกษาเรื่องการออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออมของครัวเรือนไทยที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน: การเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่าประสบการ
การณ์ท างาน คือ เมื่อประสบการณ์ท างานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ปริมาณการออมจะลดลงร้อยละ 5.66  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 
 การศึกษาการวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีสัดส่วนที่ต่ า
และไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และรูปแบบการออมเงิน เป็นลักษณะเก็บออมง่าย ไม่มี
ความรู้ก็สามารถออมได้ ความเสี่ยงต่ า และสภาพคล่องสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการออมในรูปแบบที่
โรงพยาบาลน าเสนอต่อบุคลากร ดังนั้นหน่วยงานควรหาช่องทางที่จะช่วยให้ความรู้สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการออมและการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างเสริม
ความรู้ การร่วมมือกับสถาบันการเงินในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การจัดให้มีการออมใน
ลักษณะที่จูงใจ หรือท าแผนการออมเงินเพ่ือเกษียณแก่พยาบาลในการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการเลือกที่จะเริ่มต้นออมเงิน 

 5.2.2 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดในการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้งานวิจัยนั้นมีความ
บกพร่องและไม่สมบูรณ์ของข้อมูลบางส่วน อันได้แก่ 
 1) การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากระหว่างเพศชายและเพศหญิง เป็นข้อจ ากัด
ของอาชีพพยาบาล ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท าให้มีความเป็นไปได้ยากที่จะได้กลุ่มตัวอย่างเพศ
ชายและเพศหญิงในสัดส่วนเท่ากัน การแปลผลด้านเพศต่อการวางแผนเกษียณจึงไม่สามารถท าได้ 
 2) กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi -square ท าให้การแปลผล
มีความคลาดเคลื่อน 
 3) ไม่สามารถท าการศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจากต่างโรงพยาบาลได้เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ด้านระยะเวลาในการศึกษาสั้น และระเบียบในการเข้าท าการศึกษาต่างโรงพยาบาลใช้ระยะเวลาใน
การอนุมัตินาน ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการศึกษา ดังนั้นการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยนี้ไม่
สามารถเป็นตัวแทนของพยาบาลวิชาชีพได้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยในอนำคต 
 1) ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการวางแผนเกษียณการวางแผนการออม เช่น จ านวนผู้พ่ึงพิง
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามดูแล ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน จ านวนสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น 
 2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ ควรอาศัยการวิจัย
เชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In – Depth Interview) เพ่ือให้
ผลการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3) ควรท าการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้นโดยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไปยัง พยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนอ่ืน ในกรุงเทพฯ เพ่ือทราบข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพ่ือการ
เกษียณอายุของกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำรท่ีส่งผลตอ่กำรตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์
ควำมงำมของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

เต็มดวง ผดุงสุนทรารักษ์* 

 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงาม โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่อาศัยในเขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่เคย
ซ้ือหรือใช้บริการท าทรีทเม้นท์เสริมความงามภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก จ านวน 400 ราย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัย และการทดสอบสมมติฐาน 

  
ค ำส ำคัญ: บทความฉบับย่อ สารนิพนธ์ ส่วนประสมการตลาดบริการ ความงาม 
 

1. บทน ำ 
พฤติกรรมที่คนไทยหันมาสนใจตัวเองมากขึ้นซึ่งพบเห็นได้จากรอบ ๆ ตัวเรานั้นสอดคล้องกับเท

รนด์ธุรกิจสุขภาพและความงามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเรื่อง
ของความสวยความงามนั้น ได้กลายเป็นกิจวัตรที่หลายต่อหลายคนไม่สามารถจะเลี่ยงได้ เชื่อว่าใคร ๆ ก็
อยากสวยและดูดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะหน้าตาและผิวพรรณที่ผู้คนให้ความใส่ใจกันมาก บ้างก็ต้องยอมเจ็บ
ตัวเพราะกรรมวิธีที่ต้องการความรวดเร็วเห็นผลทันตาถึงกับยอมใช้เข็ม ลงมีดหมอกันเลยก็มี 

  ธุรกิจด้านความงามและการชะลอวัย ธุรกิจสปาและองค์ประกอบ รวมถึงการท่องเที่ยวแบบ 
Wellness Tourism  มีอัตราเติบโตสูงสุดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มธุรกิจสปา ปี2561 ยังถือ
เป็นธุรกิจท้อป 5 ที่น่าลงทุนจากการส ารวจผู้ประกอบการ ทั้งการพิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน ส่วน
ต่างของยอดขายต่อต้นทุน ผลกระทบปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขันเห็นได้ตื่นตัวในเรื่องนี้ธุรกิจบริการ
การดูแลสุขภาพจากภายในและภายนอก เช่น ธุรกิจสถานเสริมความงาม  ธุรกิจ สปาและนวด
ไทย ยังคงมีโอกาสที่สดใส (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 2561) 

ส าหรับผู้ประกอบการทั่วไป รูปแบบธุรกิจสปาที่น่าลงทุนคือ รูปแบบธุรกิจสปาและความงาม
ที่ไม่ต้องพ่ึงแพทย์ เช่น เดย์สปา ร้านนวดสปา บิวตี้สปา และสถานเสริมความงามและบิวตี้คลีนิกที่ไม่
ต้องพ่ึงแพทย์ (ศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center 2557) 

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

https://spaborn.com/2018/01/10/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://spaborn.com/2018/01/10/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
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ภำพที่ 1 การท าทรีทเม้นท์ในสปา 
ที่มำ: จาก http://www.sme.go.th/ 

การใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามของคนไทยที่ยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ (Millennial) และกลุ่มผู้สูงอายุ (Older) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คาดว่าจะมีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพในระยะข้างหน้าน ามาซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการSMEที่
จะผลิตหรือจัดหาสินค้ากลุ่มดังกล่าวมาสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไรก็ดีด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การแข่งขันของตลาดที่มีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการSMEจะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาสินค้า หรือน า เสนอ สินค้าให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าให้ดีและรวดเร็วที่สุดและจะต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่หยุด
นิ่งเช่นกัน (K SME analysis เกาะกระแสสินค้าสุขภาพ สร้างตลาดธุรกิจ, 2561)  

ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ผู้ประกอบการพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลายๆ
วิธีเพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตน  

ความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจความงาม ได้ช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยต้องค านึงถึงสิ่งที่จะตอบสนองความ
ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาสินค้า ราคาที่เหมาะสม จัดจ าหน่ายในสถานที่ลูกค้าค้าเกิดความ
สะดวกใช้ สิ่งกระตุ้นให้ลูกค้าอยากรู้ อยากใช้ (ฉัตรยาพร เสมอใจ 2551 :50)   

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่แตกต่าง
จากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไป คือ มีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการให้บริการ และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
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(นรินทร ชมชืน 25560) ให้แก่ลูกค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงามของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจความสวยความงามใน
การพัฒนาการบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างกันในการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงาม

ระหว่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
2.2 เพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริม

ความงามของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบการส ารวจ 

(Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางแบบสอบถาม (Questionnaire)และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้แก่การศึกษาค้นคว้าจากบทความ 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยในประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยซื้อหรือใช้บริการท าทรีทเม้นท์เสริมความงามภายในระยะเวลา 1 ปี 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่เคยซื้อหรือใช้บริการท าทรีทเม้นท์เสริมความงาม และ
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่แท้จริงได้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้  เพ่ิมอีก 
4% จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างประชากร ของ Cochran 
รวมเท่ากับ 400 ราย เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องครบถ้วน และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน 
เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัย และการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยง 
(Reliability)โดยใช้สถิติและพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันรวมที่ .956 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาคของแบบสอบถาม 
มีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์ จึงสามารถน ามาใช้ในงานวิจัยได้ 

 

4. ผลกำรวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐานได้แก่ 

1. สมมติฐำนในด้ำนปัจจัยส่วนบุคคล 
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   สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์
สทรีทเม้นท์เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
    สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ตำรำงที่ 1 แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะ 

  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงามแตกต่างกันหรือไม่ 

 

หมำยเหตุ เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อทรีทเม้นท์เสริมความงามด้านนั้น ๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

ส่วนที่เว้นว่าง หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านนั้น ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้  

  2. สมมติฐำนในด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) 

    สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส ทรีท

เม้นท์เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริม

ความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สท

รีทเม้นท์เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



203 

ตำรำงที่ 2 แสดงสมการถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงาม  

  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

*ระดับนัยสถิติที่ส าคัญที่ระดับ 0.05  

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (T-Test 

ของปัจจัยมีค่าSig. น้อยกว่า 0.05)มีจ านวน 3 ปัจจัย และจากผลการวิเคราะห์แต่ละตัวแปรจะได้ค่าได้

ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta Coefficient สูงแสดงว่าตัวแปรอิสระตัว

นั้นส่งผลต่อตัวแปรตามมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือการ

ส่งเสริมการตลาด กระบวนการและด้านกายภาพ ผลิตภัณฑ์บริการ,สถานที่,บุคลากร/พนักงาน และ

ราคา จากผลของการวิเคราะห์แต่ละตัวแปร ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัย

ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล/พนักงาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ ปัจจัยด้านสถานที่และ

ปัจจัยด้านราคา ตามล าดับ 

  

5. สรุปและวิจำรณ์ผล 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความงามอย่างมีนัยส าคัญมีอยู่ทั้งหมด 

6 ปัจจัย เรียงจากมากไปน้อยได้แก่  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ การจัดโปรโมชั่นส่วนลด 

ของแถม แพ็คเก็จที่คุ้มค่า, พนักงานดูแลมีการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริการหรือโปรโมชั่นที่

น่าสนใจ มีระบบสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ 
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ปัจจัยด้านกระบวนการ การอยู่ในเมืองเรื่องเวลาส าคัญดังนั้นกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเรื่อง

ความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ, การแจ้งเตือนการนัดหมายและติดตามผลการ

ให้บริการ การแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการอย่างครบครันก่อนการใช้บริการ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความ

สะดวกเช่น มีบริเวณท่ีนั่งรอ, มีสัญญาณWi-Fi, มีบริการเครื่องดื่ม , มีบริเวณกระจกแต่งหน้าเพ่ือเช็คดู

ความเรียบร้อยหลังรับบริการ นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศและการตกแต่งสถานที่สวยงาม , ความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่, การแสดงใบประกาศ รางวัลประกาศเกียรติคุณ

จากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อคอร์สทรีทเม้นท์เสริมความ

งามด้วย 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของศูนย์ให้บริกำร 
ยื่นขอวีซ่ำจีน ณ อำคำรธนภูมิ ชั้น 5 

ถิรวิทย์  สุทธิพิทักษ์* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                            
ในการให้บริการของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน  3) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์                  
ของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้ขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 160 คน โดยจ าแนกได้
ดังนี้  ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และ
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ตัวแปรตามคือความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์
ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 5 มิติ ได้แก่ 1) ความรวดเร็วในการให้บริการ 2) ความชัดเจนและถูกต้องของ
เอกสารที่ก าหนด 3) ระบบการเรียกคิวในการเข้ารับบริการ 4) ทักษะการบริการของพนักงาน 5) ความ
เข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 95 สถิติที่ ใช้  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า  
T – Test  ค่า  F – Test   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศชายจ านวน 96 ราย  คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุ
ระหว่าง 20 -30 ปี มีสถานภาพเป็นโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการยื่นขอวีซ่าจีนมาก่อน 2) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
ความเข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ ด้านทักษะการบริการของพนักงาน ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ด้านความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด และด้านระบบการเรียวคิวให้บริการ 
ตามล าดับ 3) การศึกษาพบว่าลักษณะปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ อาคาร ธนภูมิ ชั้น 5 แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ และ
อาชีพที่ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับสถิติ 0.05 ประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าจีนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความชัดเจนและ
ถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด และด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ 

 
ค ำส ำคัญ: การบริการ ความพึงพอใจ อิทธิพล 

 

1. บทน ำ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีข้อก าหนดให้ท าวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ           

ด้วยจ านวนผู้ยื่นขอวีซ่าจ านวนมาก  เดิมการยื่นขอวีซ่าจีนจะต้องไปยื่นขอที่สถานทูตจีนประจ าประเทศ
ไทย ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีสถานที่ให้บริการยื่นขอวีซ่าคับแคบและไม่เพียงพอต่อจ านวน ผู้มายื่นขอวีซ่า 
สถานทูตจีนประจ าประเทศไทยจึงปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจโดยร่วมมือทางธุรกิจกับทางธนาคารจีน  
BANK OF CHINA ในการจัดตั้งศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนขึ้นมา มีเป้าหมายหลักเพ่ือมุ่งเน้นการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มายื่นขอวีซ่าจีน 

เนื่องจากอ านาจการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน แต่อยู่ที่
สถานทูตจีนโดยตรง จึงท าให้มีความบกพร่องในเรื่องของความชัดเจนของกฎระเบียบ เนื่องจาก
กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และความซับซ้อนมากส่งผลให้ไม่สามารถ สร้างมาตรฐานการ
บริการได้ดีเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องของเอกสารพ้ืนฐานที่จ าเป็นจะต้องใช้ยื่นขอวีซ่าในแต่ละประเภท ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของข้อก าหนดจากรัฐบาลจีนเคร่งครัด จุดนี้เป็นประเด็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อ
การให้บริการ เนื่องจาก ผู้มายื่นขอวีซ่า มีการเตรียมตัวในเรื่องของเอกสาร มีทัศนคติและความคาดหวัง
ต่อการรับบริการที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการองค์การที่มุ่งเน้นให้บริการควบคู่กับการที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจึงมีความขัดแย้งอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร บางครั้งการให้บริการเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมากกับท่านหนึ่ง แต่อีกท่านมีปัญหาและส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับที่ต่ า และได้รับข้อร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง 

ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ              
ของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และหาจุดดีและ
จุดบกพร่องในการบริการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการมายื่นขอวีซ่าจีนให้ดีที่สุด 
น ามาซึ่งมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการจัดตั้งองค์กรต่อไป 

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการของศูนย์ให้บริการยื่นขอ
วีซ่าจีน  
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์
ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 
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 2.3 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน 
 

3. สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 3.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ รายได้ อาชีพ                     
ที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ชั้น 5 แตกต่างกันหรือไม่ 
 3.2 ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์
ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ใน 5มิติ ได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการให้บริการ (2) ความชัดเจนและถูกต้อง
ของเอกสารที่ก าหนด (3) ระบบการเรียกคิวในการเข้ารับบริการ (4) ทักษะการบริการของพนักงาน 
(5) ความเข้าอกเข้าของพนักงานต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันหรือไม่ 
 

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่  พ้ืนที่ที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือศูนย์บริการยื่นขอวี ซ่าจีน                       
อาคารธนภูมิ ชั้น 5 
 2. ขอบเขตทางด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ใช้บริการที่มายื่นขอวีซ่าจีนฝั่ง
บุคคล และผู้ใช้บริการที่มายื่นขอฝั่งทัวร์เอเจนซี่ รวมจ านวน 200 คน 
 3. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการที่มายื่นขอวีซ่าจีน                       
อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ที่ตอบแบบสอบถามคละรวม จ านวน 160 คน  
 4. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยจ าแนกผ่านแผนกการยื่นขอวีซ่าฝั่งบุคคล และฝั่งทัวร์เอเจนซี่ 
จ านวน 23 เคาน์เตอร์บริการโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามจ านวนรวม 160 ชุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
ท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS STATISTICS 
Version 22 โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้
ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรท ำกำรศึกษำ 
ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการภายใต้กฎระเบียบ

ของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ชั้น 5 โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ตัว
แปรอิสระ ตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระแบ่งเป็น สองปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย สัญชาติ รายได้ อาชีพและ ประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าจีนของ
ผู้ใช้บริการ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 5 มิติ  ประกอบด้วย (1) ความ
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รวดเร็วในการให้บริการ (2) ความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด (3) ระบบการเรียกคิวในการเข้า
รับบริการ (4) ทักษะการบริการของพนักงาน (5) ความเข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้เข้ารับบริการ 

สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ ดังภาพ 
ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

5. ผลกำรศึกษำ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 
อาคารธนภูมิ ชั้น 5 จ านวน 160 ราย 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ผู้ใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 96 60.0 

เพศหญิง 64 40.0 

Total 160 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน เป็นเพศชาย
จ านวน 96 ราย  คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเพศหญิงจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• สถานภาพสมรส 

• รายได้ 

• อาชีพ 
 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ผ่ำนศูนย์ย่ืนขอวีซ่ำจีน  5 มิติ 

• ความรวดเร็วในการให้บริการ 

• ความชัดเจนและถูกต้องของ
เอกสารที่ก าหนดในการยื่นขอวี
ซ่า 

• ระบบการเรียกคิวในเข้ารับ
บริการ 

• ทักษะการบริการ ของพนักงาน 

• ความเข้าอกเข้าใจของพนักงาน                       
ต่อผู้รับบริการ 

 

 

ประสบกำรณ์ในกำรยื่นขอวีซ่ำของผู้ใช้บริกำร 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อำยุ 
ผู้ใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 4 2.5 

20 – 30 ปี 56 35.0 

31 – 40 ปี 50 31.3 

41 – 50 ปี 35 21.9 

51 – 60 ปี 11 6.9 

มากกว่า 61 ปี 4 2.5 

Total 160 100.0 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35 31 – 40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.3 และ41 – 50 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถำนภำพ 
ผู้ใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 85 53.1 

สมรส 64 40.0 

หย่าร้าง 5 3.1 

แยกกันอยู ่ 6 3.8 

Total 160 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่                            
มีสถานภาพสมรส เป็นโสดจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1สมรสจ านวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 
40 และแยกกันอยู่จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ 
ผู้ใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 10 6.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 26 16.3 

อนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเท่า 25 15.6 

ปริญญาตร ี 84 52.5 

สูงกว่าปริญญาตร ี 15 9.4 

Total 160 100.0 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

หรือเทียบเท่า จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และอนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเท่า จ านวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ตามล าดับ  

ตำรำงท่ี 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เจ้าของกิจการ 29 18.1 

พนักงานบริษัทเอกชน 85 53.1 

ข้าราชการ / เจา้หน้าท่ีรัฐ 3 1.9 

รับจ้างท่ัวไป 20 12.5 

ค้าขาย 12 7.5 

นักเรียน / นักศึกษา 9 5.6 

อื่น ๆ 2 1.3 

Total 160 100.0 
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 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่                     
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 เจ้าของกิจการ จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.1 และรับจ้างทั่วไปจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 

รำยได้ 
ผู้ใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 50,000 บาท 117 73.1 

50,001 - 100, 000 บาท 27 16.9 

100,001 - 500,000 บาท 14 8.8 

500,001 - 1,000,000 บาท 2 1.3 

Total 160 100.0 

จากตารางที่  6 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่                  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า  50,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 50,001 - 100, 
000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 และ100 ,001 - 500,000 บาท จ านวน 14 คน                             
คิดเป็นร้อยละ 8.8                

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของผู้ใช้บริกำรในกำรยื่นขอวีซ่ำจีนอำคำร
ธนภูมิ ชั้น 5 จ ำนวน 160 รำย 

ตำรำงท่ี 7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์ในการยื่น 
  ขอวีซ่าจีน ณ อาคารธนภูมิ ชั้น 5 

ประสบกำรณ์ในกำรยื่นขอวีซ่ำจนี ผู้ใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 124 77.5 

ไม่เคย 36 22.5 

Total 160 100.0 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่า จ านวน 124 คน จากจ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด 160 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 77.5  

ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรภำยใต้กฎระเบียบของ
ศูนย์ย่ืนขอวีซ่ำจีนและระดับควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน ณ อำคำรธนภูมิ ชั้น 5 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการให้บริการภายใต้กฎระเบียบของศูนย์ยื่นขอวีซ่าจีน
และระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ประกอบไปด้วยระดับ
ความพึงพอ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่
ก าหนด ระบบการเรียกคิวในการเข้ารับบริการ ทักษะการบริการของพนักงาน และความเข้าอกเข้าใจ
ของพนักงานต่อผู้รับบริการ ดังตารางที่ 8 ดังนี้ 

ตำรำรำงท่ี 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์ให้บริการ 
  ยื่นขอวีซ่าจีนด้านความรวดเร็วในการบริการ 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำยใต้กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

 ด้ำนควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร Mean S.D. พึงพอใจ 

 ความรวดเร็วในการคดักรองและแยกประเภทผู้ยื่นวซี่า 3.70 0.98 มาก 

 ความรวดเร็วในการตรวจพิจารณาเอกสาร 3.78 1.01 มาก 
ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมลูลงระบบ 3.82 0.87 มาก 

ความรวดเร็วในการช าระเงินและรบัวีซ่า 3.83 0.99 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 0.88 มาก 

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นขอ          

วีซ่าจีนในด้านความรวดเร็วในการให้บริการมากที่สุด 3 อันดับได้แก่  X ̅ = 3.83 ด้านความรวดเร็ว                

ในการช าระเงินและรับวีซ่า X ̅ =  3.82 ด้านความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลลงระบบ และ X ̅ =  3.78 
ด้านความรวดเร็วในการตรวจพิจารณาเอกสาร 

ตำรำรำงที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้  
  กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีนด้านความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำยใต้กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

 ด้ำนควำมชัดเจนและถูกต้องของเอกสำรที่ก ำหนด Mean S.D. พึงพอใจ 

 เอกสารเป็นไปตามข้อก าหนดในการยื่นวีซ่าแตล่ะประเภท 3.75 0.95 มาก 

 มีการประกาศข้อก าหนดเรื่องเอกสารอย่างชัดเจน 3.73 1.05 มาก 
 มีการแจ้งเตือนข้อก าหนดเอกสารผ่านเว็บไซต์สม่ าเสมอ 3.55 1.10 มาก 

 มีการอธิบายวีซ่าให้แกผู่้ใช้บริการหลังเสร็จสิ้นการยื่นขอ 3.70 1.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 0.93 มาก 

จากตารางที่  9 พบว่าผู้ ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ               

ยื่นขอวีซ่าจีนในด้านความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนดมากท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่  X̅ = 3.75 
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ด้านเอกสารเป็นไปตามข้อก าหนดในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท X̅ =  3.73  ด้านการประกาศข้อก าหนด

เรื่องเอกสารอย่างชัดเจนและ X̅ =  3.70 ด้านการอธิบายวีซ่าให้แก่ผู้ใช้บริการหลังเสร็จสิ้นการยื่นขอ 

ตำรำรงที่  10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ                            
  ณ ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีนด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำยใต้กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

 ด้ำนระบบกำรเรียกคิวในเข้ำรับบริกำร Mean S.D. พึงพอใจ 

 ระบบการเรียกคิวท่ีรวดเร็วและเป็นหมวดหมู ่ 3.47 1.09 มาก 
 มีความเป็นธรรมในการเรียกคิว ไม่มีการแซงคิว 3.68 1.12 มาก 

 ระบบการเรียกคิวมีความเสถียรและรวดเร็ว 3.53 1.13 มาก 
 การแจ้งเตือนการเรียกคิวผ่านหนา้จอ สังเกตได้ง่าย ไม่สับสน 3.62 1.14 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 1.03 มาก 

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ               

ยื่นขอวีซ่าจีนในด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  X ̅ = 3.68 ด้าน

ความเป็นธรรมในการเรียกคิว ไม่มีการแซงคิว X ̅ =  3.62  ด้านการแจ้งเตือนการเรียกคิวผ่านหน้าจอ 

สังเกตได้ง่าย ไม่สับสน  และ X ̅ =  3.53 ด้านระบบการเรียกคิวมีความเสถียรและรวดเร็ว ตามล าดับ 

ตำรำรงที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้
กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีนด้านทักษะการบริการของพนักงาน 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำยใต้กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

 ด้ำนทักษะกำรบริกำรของพนักงำน Mean S.D. พึงพอใจ 

 ความเอาใจใส่ มีอัธยาศยัไมตรีของพนักงาน 4.02 1.00 มาก 
 พนักงานสื่อสารเข้าใจง่าย พูดจาสุภาพ 4.02 1.00 มาก 

 ทักษะในการตอบข้อซักถาม และข้อแนะน า ของพนักงาน 3.91 1.04 มาก 
 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาแก่ผู้มารับบริการ 3.90 1.07 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 0.97 มาก 

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ               

ยื่นขอวีซ่าจีนในด้านทักษะการบริการของพนักงาน มากที่สุด 3 อันดับได้แก่  X ̅ = 4.02 เท่ากัน 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ มีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน และ ด้านพนักงานสื่อสารเข้าใจง่ าย 

พูดจาสุภาพ  รองลงมา X ̅ =  3.91  ด้านทักษะในการตอบข้อซักถาม และข้อแนะน า ของพนักงาน 
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ตำรำรงที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้
กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีนด้านความเข้าอกเข้าใจใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำยใต้กฎระเบียบ ณ ศูนย์ให้บริกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 

 ด้ำนควำมเข้ำอกเข้ำใจของพนักงำนต่อผู้รับบริกำร Mean S.D. พึงพอใจ 

 พนักงานท างานด้วยความเต็มใจให้บริการ 4.07 0.98 มาก 

 พนักงานมีวิธีจัดการกับปัญหาเพือ่ประโยชน์ของผู้รับบริการ 4.00 1.06 มาก 

 พนักงานมีความเข้าใจในทัศนคตทิี่แตกต่างของผู้รับบริการ 3.97 1.05 มาก 

 พนักงานมีวิธีจัดการกับอารมณ์ของลูกค้าด้วยเหตุและผล 3.99 1.05 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 0.98 มาก 

จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน

ในด้านความเข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  X̅ = 4.07 ด้านพนักงาน

ท างานด้วยความเต็มใจให้บริการ  X̅ =  4.00  ด้านพนักงานมีวิธีจัดการกับปัญหาเพ่ือประโยชน์ของ

ผู้รับบริการ  และ X̅ =  3.99 ด้านพนักงานมีวิธีจัดการกับอารมณ์ของลูกค้าด้วยเหตุและผล ตามล าดับ 
 

6. สรุปผลกำรวิจัย 
  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการภายใต้
กฎระเบียบของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ อาคารธนภูมิ ชั้น 5 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนอาคารธนภูมิ จ ารวน 160 คน เป็นเพศ
ชายจ านวน 96 ราย  คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเพศหญิงจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 40  โดย
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35  31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 
และ 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.9 ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่
เป็นโสดจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 สมรสจ านวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 40 ตามล าดับ  

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.5  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3  และ
ระดับอนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเท่า จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.1 เป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.1 และรับจ้างทั่วไป จ านวน 20 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 
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ผู้ใช้บริการจ าแนกตามรายได้ พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท จ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.1  50,001 - 100, 000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 และ 100,001 - 
500,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  
 ผู้ใช้บริการจ าแนกตามประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าจีน พบว่า เคยใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน 
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และไม่เคยใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนจ านวน 36 คิดเป็น ร้อยละ 22.5 

ตำรำงท่ี 13 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ใน 5 มิติ ดังนี้ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรใน 5 มิติ ค่ำเฉลี่ยรวม ผลลัพธ ์ อันดับ 

มิติที่ 1 ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 3.78 พอใจมาก อันดับที่ 3 
มิติที่ 2 ด้านความชัดเจนและถูกตอ้งของเอกสารที่ก าหนด 3.68 พอใจมาก อันดับที่ 4 

มิติที่ 3 ด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ 3.58 พอใจมาก อันดับที่ 5 
มิติที่ 4 ด้านทักษะการบริการของพนักงาน 3.96 พอใจมาก อันดับที่ 2 

มิติที่ 5 ด้านความเข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ 4.01 พอใจมาก อันดับที่ 1 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 5 มิติ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการจ าแนก เป็น 5 มิติ ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ในด้าน
ความเข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 4.01 ด้านทักษะการบริการของ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 3.96 ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 3.78  ด้านความชัดเจนและถูกต้อง
ของเอกสารที่ก าหนด และด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ ตามล าดับ  

ตำรำงที่ 14 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
  อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่า 
  จีนหรือไม ่

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ Sig. ผลกำรทดสอบ 
เพศ 0.003* ยอมรับ 

อาย ุ 0.061 ไม่ยอมรับ 
สถานภาพสมรส 0.775 ไม่ยอมรับ 
ระดับการศึกษา 0.194 ไม่ยอมรับ 

อาชีพ 0.007* ยอมรับ 

รายได ้ 0.062 ไม่ยอมรับ 

จากตารางพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันมีเพียงเพศ
และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันที่ต่างกัน มีความ  
พึงพอใจ โดยรวมต่อปัจจัยแต่ละด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
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รายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความชัดเจนและถูกต้อง
ของเอกสารที่ก าหนด  ด้านระบบการเรียกคิวในการเข้ารับบริการ ด้านทักษะการบริการของพนักงาน 
ด้านความเข้าอกเข้าใจใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ  

อาชีพที่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีน ณ 
ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีนทั้ง 5 ด้านได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนและถูกต้อง
ของเอกสารที่ก าหนด ระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ ทักษะการบริการของพนักงาน  และความ
เข้าอกเข้าใจใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 โดยแตกต่างกันในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความชัดเจนและถูกต้องของ
เอกสารที่ก าหนด และด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least Significant 
Difference : LSD) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ใช้บริการ
ที่เป็นพนักงานบริษัทมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในการให้บริการน้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่เป็น
นักเรียนนักศึกษา 

ด้านความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนดมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน และ
ผู้ใช้บริการที่เป็นพนักงานบริษัทมีความพึงพอใจด้านชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนดความ
น้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา 

ด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ใช้บริการที่เป็น
พนักงานบริษัทมีความพึงพอใจด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการน้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ 
ค้าขาย และนักเรียนนักศึกษา 

ในภาพรวมพบว่าคู่ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการมีความ
พึงพอใจในภาพรวมมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ ใช้บริการที่เป็นพนักงานบริษัทมีความพึง
พอใจในภาพรวมน้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ ค้าขาย และนักเรียนนักศึกษา 
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ตำรำงที่ 15 สมมติฐานที่ 2. ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการในการยื่นขอวีซ่าจีนมีอิทธิพลต่อความพึง 
  พอใจในการให้บริการของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการ 
  ให้บริการ (2) ความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด (3) ระบบการเรียกคิวในการเข้า 
  รับบริการ (4) ทักษะการบริการของพนักงาน (5) ความเข้าอกเข้าใจของพนักงานต่อผู้เข้ารับ 
  บริการ แตกต่างกันหรือไม่ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ประสบกำรณ์ N Sig. ผลกำรทดสอบ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ เคย 124 0.020* ยอมรับ 
ไม่เคย 36 

ด้านความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด เคย 124 0.042* ยอมรับ 
ไม่เคย 36 

ด้านระบบการเรียกคิวในเข้ารับบรกิาร เคย 124 0.002* ยอมรับ 

ไม่เคย 36 
ด้านทักษะการบริการของพนักงาน เคย 124 0.146 ไม่ยอมรับ 

ไม่เคย 36 
ด้านความเข้าอกเข้าใจใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ เคย 124 0.192 ไม่ยอมรับ 

ไม่เคย 36 
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บรกิาร เคย 124 0.005* ยอมรับ 

ไม่เคย 36 

  ประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าจีนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน 
ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความชัดเจนและถูกต้องของเอกสารที่ก าหนด และด้าน
ระบบการเรียกคิวในเข้ารับบริการ ยกเว้นด้านทักษะการบริการของพนักงาน ด้านความเข้าอกเข้าใจ
ใจของพนักงานต่อผู้รับบริการ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผู้ใช้บริการยื่นขอวีซ่าจีนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่า
จีน อาคารธนภูมิชั้น 5 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการภายใต้กฎระเบียบ ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ผู้ใช้บริการเสนอให้เพ่ิมช่องบริการส าหรับผู้ยื่นขอวีซ่าจีนในแต่ละครั้ ง ที่มีจ านวนเล่ม
จ านวน 10 เล่ม ขึ้นไป เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในคิวล าดับถัดไป เนื่องจากจะใช้เวลา
ในการพิจารณาเอกสารมากกว่าปกติ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ รอรับบริการเป็นเวลานาน 
 2. ควรเพ่ิมจ านวนพนักงานและความรวดเร็วในการให้บริการมากข้ึน เนื่องจากในช่วงเทศกาล 
จ านวนผู้ยื่นขอวีซ่าจีนจะมีจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้รับบริการและผู้ใช้บริการไม่มีความสมดุลกัน ก่อให้เกิด
ปัญหาการรอคิวที่นานและส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง 
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 3. อยากให้ชี้แจงข้อก าหนดเรื่องเอกสารให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากเอกสารไม่ได้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดเสมอไป ควรชี้แจงข้อก าหนดผ่านเว็บไซต์และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ์
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พฤติกรรมกำรออมและปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรออม กรณีศึกษำ พยำบำลวิชำชีพ
สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลเวชธำนี 

ทองค า สูนกลาง* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาสารนิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเกี่ยวกับจ านวนเงิน

ออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงค์ในการออม รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของ
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research method) ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถาม(Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 198 ตัวอย่าง และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติส าเร็จรูปตามความมุ่งหมายของการศึกษา โดยสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และ
สถิติเชิงอนุมานในส่วนของการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ
แบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานีส่วนใหญ่มี
อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 26-30ปีคิดเป็นร้อยละ 35.40มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 72.20 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 94.40อายุงานส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-5 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 71.70มีความรู้เรื่องการจัดการการเงินระดับน้อยที่สุดถึงปานกลางรวมกันคิดเป็นกว่าร้อยละ 
87.87 (X̅  = 2.78,  S.D. = .746) ส่วนใหญ่รายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000-50,000บาทต่อเดือนคิดเป็น
ร้อยละ60.60 รายจ่ายเฉลี่ยอยู่ในช่วง10,000-30,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 67.20 จ านวน 
ด้านพฤติกรรมการออมพบว่า มีผู้ออมเงินมากกว่าผู้ที่ไม่ออมเงินคิดเป็นร้อยละ 72.72 และจ านวนเงิน
ออมโดยเฉลี่ยประมาณ 5,400 บาทต่อเดือนผู้ที่มีสถานภาพโสดการออมมากกว่าไม่ออมเงินคิดเป็น
ร้อยละ 84.61 ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 71.20 พยาบาลวิชาชีผู้ที่มี
รายได้มากจะออมเงินมากกว่าและหากค่าใช้จ่ายมากจะออมเงินน้อยลง พยาบาลวิชาชีพเลือกรูปแบบ
การออมโดยการฝากเงินกับธนาคารมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.90 รองลงมาคือการหยุดกระปุกคิด
เป็นร้อยละ 24.24 ไว้ใช้จ่ายในยามชราหรือหลังเกษียณคิดเป็นร้อยละ 40.90 ส่วนวัตถุประสงค์การ
ออมเงินเพ่ือการเก็งก าไรในระดับพยาบาลวิชาชีพมีวัตถุประสงค์การออมเพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.90 รองลงมาคือเพ่ือมากที่สุดพบน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.10 ด้านปัจจัย

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: thongkam1987@gmail.com 
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ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมในรูปของจ านวนเงินออม พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม
โดยมี 2 ปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออมเงิน ได้แก่ อายุและความรู้ด้านการจัดการเงิน 
กล่าวคือ หากพยาบาลวิชาชีพมีอายุมากขึ้นหรือมีความรู้ด้านการจัดการการเงิน ในระดับที่มากขึ้นจะ
ส่งผลให้พฤติกรรมการออมเงินได้มากขึ้น ส่วนสถานภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ กล่าวคือ หาก
พยาบาลวิชาชีพมีสถานภาพสมรสจะส่งผลให้มีพฤติกรรมการออมที่ลดลง 
 
ค ำส ำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ  พฤติกรรมการออม  ความรู้ด้านการจัดการการเงิน 
 

1. บทน ำ 

 สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี บางเหตุการณ์เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้ว แต่
บางเหตุการณ์ยังคงด าเนินอยู่ และด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ภาวการณ์หนึ่งที่สังคมโลกก าลังเผชิญอยู่
นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร ซึ่งแต่ละประเทศเผชิญกับข้อกังวลที่คล้ายคลึง
กันนั่นก็คือ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ และปัญหาการลดลงของการเกิดประชากรวัยเด็ก ประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน พบว่า ขณะนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 16 ถือเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 กล่าวคือ 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่า
ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์”(Aged Society) ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยน
ผ่านรูปแบบโครงสร้างประชากรที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยประเทศไทยใช้เวลาการ
เปลี่ยนผ่านเพียง 20 ปีในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลา 24 ปี อินเดีย 28 ปี อังกฤษ 46 ปี และ
สหรัฐอเมริกาใช้เวลาว่า 72 ปี มากไปกว่านั้นรวมระดับการศึกษาและรายได้ต่อหัวของคนไทยก็ยังต่ า
กว่าประเทศอ่ืนที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วอีกด้วย ประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวคิดเป็น 5,720 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีรายได้ต่อหัวถึง 52,090 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี คิดเป็นเกือบ 10 เท่า เมื่อเทียบกับคนไทย(รายได้ต่อหัวเฉลี่ยทั่วโลกเท่ากับ 10,551เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมากส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพราะมีก าลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญลดลง คนวัยท างานต้องแบก
รับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภายในบ้านและรายจ่ายด้านสุขภาพการ
รักษาพยาบาลก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มากไปกว่านั้นในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุจะมีภาวะการออมและ
การลงทุนลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีรายได้และจะต้องใช้จ่ายจากเงินออมที่มีไม่เพียงพอแก่การ
ด ารงชีวิต และการก่อหนี้ที่มากในช่วงวัยก่อนผู้สูงอายุ ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้มีการด าเนิน
มาตรการเพ่ือรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้าน
หลักประกันรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ และที่ส าคัญคือ การส่งเสริม
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สนับสนุนให้เกิดการออมในทุกช่วงอายุก่อนที่จะเข้าสู่วัยชราหรือผู้สูงอายุ เพราะการออม และการ
ลงทุนเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา การส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน แหล่งเงินทุน
ที่ส าคัญของประเทศก็คือ เงินออมของทั้งจากภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย เงินออมภาค
ครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนภายนอก
ประเทศ คือ เงินออมของภาคต่างประเทศ ซึ่งจะได้มาในรูปแบบของการกู้ยืมระหว่างประเทศ การ
ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินโอนหรือเงินบริจาคข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการออมภาค
ครัวเรือนของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2560 จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นถึงประเทศไทยร้อยละ
ของครัวเรือนที่มีเงินออมมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกปีจากปี พ.ศ.2550-2560 คิดเป็น
ร้อยละ 63.9 ร้อยละ 66.8 ร้อยละ67.9 ร้อยละ71.1 ร้อยละ71.7 และร้อยละ 70.9 ตามล าดับ และ
คนไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้นแต่รายจ่ายก็เพ่ิมขึ้นทุกปี และหนี้สินต่อครัวเรือนก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน
เดียวกัน ด้านเงินออมมีลักษณะขึ้นลงไม่คงที่บางช่วงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่บางช่วงกลับมีแนวโน้มลดลง 
เช่น ปี 2556-2560 จ านวนเงินออมมีจ านวนลดลงต่อเนื่อง และสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ก็มีแนวโน้ม
ลดลงเช่นเดียวกัน พิจารณาแยกลงไปเมื่อจ าแนกเงินออมเฉลี่ยของครัวเรือนตามอายุของหัวหน้า
ครัวเรือน พบว่า ช่วงอายุที่หัวหน้าครัวเรือนออมเงินมากที่สุดนั่นคืออายุ 50-59 ปี ช่วงอายุที่หัวหน้า
ครัวเรือนออมเงินน้อยที่สุดคืออายุ ต่ ากว่า 30 ปี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยท างาน(อายุ 15-60 ปี) มี
โอกาสที่จะท างานและออมเงินมากกว่ากลุ่มวัยอื่น 
 สังคมแห่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ พัฒนาไปอย่างอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งใน และนอกประเทศทั้งหลาย ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เห็นได้จาก
อุตสาหกรรมบางแห่งเริ่มมีการทยอยปลดพนักงานออกจากงานมากขึ้นหรือบางกิจการไม่สามารถท า
กิจการต่อไปได้จ าต้องปิดกิจการลง ที่ซ้ าเติมให้ปัญหาส่งผลกระทบรุนแรงและหนักมากไปกว่านั้นคือ
การน าเทคโนโลยีอัตโนมัติ ดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแทนที่คนมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ภาคการ
บริการ อาทิ ธุรกิจบริการด้านการแพทย์หรือ Healthcareเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันออกกลางลดจ านวนลง ผลมาจากราคาน ามันที่ลดตัวลงอย่าง
ต่อเนื่องท าให้รายได้หลักของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามันเหล่านี้ได้รับผลกระทบโดยตรง รายได้ที่เคย
ได้รับและส่วนหนึ่งน ามาใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่จะต้องเดินทางมารักษายัง
ประเทศท่ีมีความพร้อม คุณภาพ มาตรฐานรวมถึงค่าการรักษาพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ เมื่อ
เป็นเช่นนั้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ท าตลาดกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลักได้แก่ 1 ใน 3โรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญ่ของไทยที่มีจ านวนผู้รับบริการมาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมารับบริการมากย่อมได้รับ
ผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลเวชธานี ที่จ าต้อง
มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ การกระจายความเสี่ยงในการเพ่ิมจ านวนตลาด
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กลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ้น น าเสนอสินค้าบริการที่แตกต่าง หรือการน างานที่ไม่ใช่งานหลัก
ให้คนอ่ืนท าหรือดูแลแทนหรือที่เรียกว่า Outsourcing ทางด้านทักษะพนักงานก็เช่นเดียวกันจ าต้อง
เรียนรู้ เพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ กล่าวอีกทางหนึ่งหากพนักงานจ าเป็นต้องออกจากงาน ก็จะ
ประสบกับปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวันในช่วงที่ยังไม่สามารถหางานใหม่ได้ ในระดับมหภาค
หรือเศรษฐกิจของประเทศภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ า รัฐบาลก็จะกระตุ้นส่งเสริมให้มีการออม การลงทุน
และการใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือเร่งภาคเศรษฐกิจให้เกิดการผลิต การจ้างงาน และการอุปโภคบริโภค เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในทางกลับกันในแง่ของปัจเจกในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันที่มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวมากขึ้นตามรายงานของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แต่ก็ไม่มีใครยืนยันถึงความแน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ได้ ฉะนั้น 
การออมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการยืนยันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของระดับปัจเจกเอง ที่
ทุกคนควรจะมีการออมเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เก็บออมเพ่ือการลงทุน การใช้จ่ายยามชราหรือ
เกษียณอนาคต และเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 

 2.1 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการออมเกี่ยวกับจ านวนเงินออม รูปแบบการออม และ
วัตถุประสงค์ในการออมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล ของโรงพยาบาลเวชธานี 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี 
 2.3 เพ่ือหาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการออมให้กับองค์การ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวช
ธานี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงาน ความรู้เรื่องการจัดการการเงิน และ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย ร่ายได้ และค่าใช้จ่าย  
ตัวแปรตาม คือ พฤติกกรมการออม ซึ่งประกอบไปด้วยจ านวนเงินออม รูปแบบการออม และ
วัตถุประสงค์การออม จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังกล่าว สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตำม   
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพทั้ง
ประจ า และไม่ประจ าสังกัดฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลเวชธานีจ านวน 391 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
15 สิงหาคม พ.ศ.2561 จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลเวชธานี) ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 198 
รายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience sampling) โดยใช้การเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านเนื้อหา(Content validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์(SPSS) โดยใช้หลักสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยผ่านกา รใช้
ค่าสถิติ 2 ประเภทคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics ) ได้แก่ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (F-test) และการวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ด้วย
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson's Correlation Coefficient) ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดับการศึกษาสูงสุด 
5.ความรู้เรื่องการจัดการการเงิน 
6. อายุงาน 
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 
1.รายได้ 
2.ค่าใช้จ่าย 

 

พฤติกรรมกำรออม 
1.จ านวนเงินออม 
2.รูปแบบการออม 
3.วัตถุประสงค์การออม 
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4. ผลกำรศึกษำ 

 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีจ านวนมากกว่าเพศชายคือ เพศหญิงมี
จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 96.50 และเพศชายมีจ านวน7 คน คิดเป็นร้อยละ3.50กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-30 ปีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมามีอายุระหว่าง 22-
25 ปีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 และอายุ 31-35 ปีมีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 72.20 
รองลงมาอยู่ในสถานภาพสมรสจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 ส่วนสถานภาพ หย่าร้าง/หม้าย
มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 94.40 คน ระดับปริญญาโทจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.60 และกลุ่มตัวอย่างไม่มีผู้มีการศึกษาสูงสูดระดับปริญญาเอก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ประจ าจ านวน192 คน คิดเป็นร้อยละ 96.97 กลุ่มตัวอย่างมีอายุงาน(เฉลี่ย) 1-5 ปีจ านวนมากที่สุดคือ 
142 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 รองลงมาได้แก่อายุงาน(เฉลี่ย) 6-10ปีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.20 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ส่วน
ด้านความรู้เรื่องการจัดการการเงินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลางมากที่สุด จ านวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมาคือระดับน้อย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และมี
เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ที่มีความรู้ด้านการจัดการการเงินระดับมากที่สุด 

 ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้(เฉลี่ยต่อเดือน)เท่ากับ 30,001-50,000 
บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 รองลงมามีรายได้(เฉลี่ยต่อเดือน)น้อยกว่า 30,000 บาท 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เ(ฉลี่ยต่อเดือน)มากกว่า 50,001 
บาทข้ึนไปมีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรายได้พิเศษ จ านวน 182 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.90 มีค่าใช้จ่าย(เฉลี่ยต่อเดือน) อยู่ระหว่าง10,001 – 30,000 บาทมากที่สุด
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 และค่าใช้จ่าย(เฉลี่ยต่อเดือน)น้อยกว่า10,000 บาทน้อยที่สุด 
มีจ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.10 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ระดับมากที่สุดเป็นอันดับ
หนึ่งคือการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาคือใช่จ่าย
เพ่ือการเดินทาง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิงใน
ระดับมากท่ีสุดมีจ านวนเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ1.00 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชี
รายรับราย-จ่ายจ านวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 71.2 หากมีการจัดท าจะมีการจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายแบบรายเดือนมากที่สุดจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93 
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 ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรออม ในเรื่องของจ ำนวนเงินออม 
รูปแบบกำรออม และวัตถุประสงค์กำรออม 
  3.1 ด้านจ านวนเงินออม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเงินออมโดยเฉลี่ย
ประมาณ 5,400บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้(เฉลี่ยต่อเดือน) 30,001-50,000 มีการออมน้อย
กว่า 10,000 บาทมากที่สุดจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้(เฉลี่ยต่อ
เดือน) 50,001 บาทขึ้นไปมีการออมมากกว่า 30,000 บาทมากที่สุดจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.60 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีรายได้พิเศษมีจ านวนทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นมีการออมน้อยกว่า 
10,000บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 และออมมากกว่า 30,000 บาทจ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (เฉลี่ยต่อเดือน) 10,000-30,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีการออมต่ ากว่า 10,000 บาทมากที่สุดจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 ด้านสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคระดับมากที่สุดมีการออมส่วนใหญ่น้อยกว่า 
10,000 บาทจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาคือใช้จ่ายเพ่ือการเดินทางระดับมากมี
การออมส่วนใหญ่น้อยกว่า 10,000 บาทจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีการ
จัดท าบัญชี มีการออมน้อยกว่า 10,000 บาทมีมากที่สุด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายเดือนมีการออมน้อยกว่า 10,000 บาทมาก
ที่สุดจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 และกลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายแบบ
รายวันมีการออมมากกว่า 30,000 บาทมากที่สุดจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00       
  3.2 ด้านรูปแบบการออม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง
เลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุดรวมกันจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 
รองลงมาได้แก่ การหยุดกระปุก รวมกันจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24กลุ่มตัวอย่างในทุกช่วง
อายุเลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุดจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองมา
ได้แก่ การหยุดประปุก การออมในหุ้น/กองทุน/พันธบัตร/สลากออมสินหรือธกส.และประกันชีวิต 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 และ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.68 ตามล าดับ และพบว่า 
รูปแบบการออมในสินทรัพย์(เช่น ทองค า เครื่องประดับอสังหาริมทรัพย์) ของทุกช่วงอายุเป็นรูปแบบ
การออมที่พบน้อยที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุ 22-25 ปี อายุ 26-
30 ปี และอายุ 31-35 ปี เลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุดจ านวน 38 คน 37 คน 
และ 35 คน คิดเป็นร้อยละ19.20 ร้อยละ 18.70 และร้อยละ 7.60 ตามล าดับ และผู้ที่มีอายุ 31-40 
ปีเลือกรูปแบบการออมในหุ้น/กองทุน/พันธบัตร/สลากออมสินหรือธกส.และประกันชีวิตมากที่สุด
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดเลือกรูปแบบการออมโดยฝาก
ธนาคารจ านวนมากที่สุดจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 รองลงมาได้แก่ การหยดกระปุกจ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ17.70 เช่นเดียวกับผู้ที่มีสถานภาพสมรสเลือกรูปแบบการออมโดยฝากธนาคาร
จ านวนมากที่สุด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 รองลงมาได้แก่ การหยดกระปุกจ านวน 13 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 6.60 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีเลือกรูปแบบการออมโดยการฝาก
ธนาคารมากที่สุดจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และเลือกรูปแบบการออมในสินทรัพย์(เช่น 
ทองค า เครื่องประดับอสังหาริมทรัพย์) เป็นจ านวนน้อยที่สุดจ านวน 15 คน คิดเป็น 7.60ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทเลือกรูปแบบการออมในหุ้น/กองทุน/พันธบัตร/สลาก
ออมสินหรือธกส.และประกันชีวิตมากที่สุดจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
งาน 1-5 ปี และ6-10ปีเลือกรูปแบบการออมโดยฝากธนาคารจ านวนมากท่ีสุดจ านวน 79 คน และ 17
คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 และ 8.60 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุงาน 11-15 ปี เลือกรูปแบบ
การออม การออมในหุ้น/กองทุน/พันธบัตร/สลากออมสินหรือธกส.และประกันชีวิตมากท่ีสุดจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละะ 3.00กลุ่มตัวอย่างท้ังที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 3-4 คนและ 4คนข้ึน
ไปเลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุดรวมกันจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการจัดการการเงินระดับน้อยที่สุดถึงปานกลาง โดยผู้ที่มีความรู้
ด้านการจัดการการเงินระดับน้อยเลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุด จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.60 รองลงมาได้แก่การหยอดกระปุกจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 ส่วนผู้ที่มี
ความรู้ด้านการจัดการการเงินระดับปานกลางเลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุด
เช่นเดียวกันจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาได้แก่ การออมในหุ้น/กองทุน/พันธบัตร/
สลากออมสินหรือธกส.และประกันชีวิตจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ10.60 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
(เฉลี่ยต่อเดือน)น้อยกว่า 30,000บาทและ 30,001-50,000 บาท เลือกรูปแบบการออมโดยการฝาก
ธนาคารมากที่สุดจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70และจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไปเลือกรูปแบบการออมในหุ้น/กองทุน/
พันธบัตร/สลากออมสินหรือธกส.และประกันชีวิตมากที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด(เฉลี่ยต่อเดือน)น้อยกว่า 10,000 บาท และ10,000-30,000 บาท
เลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารจ านวนมากที่สุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 และ
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด(เฉลี่ยต่อ
เดือน)มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไปเลือกรูปแบบการออมในหุ้น/กองทุน/พันธบัตร/สลากออมสิน
หรือธกส.และประกันชีวิตมากที่สุดจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือนใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคระดับมากที่สุดเลือกรูปแบบการออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุด
จ านวน 80 คน คิดเป็น 40.40 รองลงมาคือ การใช้จ่ายเพ่ือการเดินทางระดับมากที่สุดเลือกรูปแบบ
การออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุดเช่นเดียวกันจ านวน 14 คน คิดเป็น 7.10 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
จ่ายเพ่ือการซื้อสินค้าและบริการระดับมากที่สุดไม่มีการออมในรูปแบบของการในหุ้น/กองทุน/
พันธบัตร/สลากออมสินหรือธกส.และประกันชีวิตและรูปแบบการออมในสินทรัพย์  (เช่น ทองค า 
เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์) เลย กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกรูปแบบ
การออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุดจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 และเลือกรูปแบบการ
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ออมในสินทรัพย์(เช่น ทองค า เครื่องประดับอสังหาริมทรัพย์)น้อยที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.10และกลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายเดือนเลือกรูปแบบการออมโดยการ
ฝากธนาคารมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 
  3.3 ด้านวัตถุประสงค์การออม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ใน
การออมเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉินอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นจ านวนมากท่ีสุดทั้งหมด89 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.90 รองลงมาคือมีวัตถุประสงค์การออมเพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามชราหรือหลังเกษียณจ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.90 วัตถุประสงค์การออมเพ่ือใช้เป็นเพ่ือเป็นมรดกให้ครอบครัว เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
เงินทุนในอนาคต เพ่ือใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามชราหรือหลังเกษียณอยู่ในระดับ
มากมีจ านวน 109, 104, 90 และ 85 คนคิดเป็นร้อยละ 55.10, 52.50, 45.50 และ 42.90 ตามล าดับ 
ในขณะที่วัตถุประสงค์เพ่ือซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 และกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์การออมเพ่ือการเก็งก าไรในระดับน้อยที่สุด
เป็นจ านวนมากที่สุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 

 ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออม.ในรูปของจ ำนวนเงินออม 
 ผลการศึกษา พบว่า 3 ตัวแปรได้แก่ อายุ สถานภาพ และความรู้ด้านการจัดการการเงินที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการออมในรูปของจ านวนเงินออม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี เรียงตามระดับความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติได้ดังนี ้
 ด้านความรู้เรื่องการจัดการการเงิน (X5) ระดับที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พฤติกรรมการออมในรปู
ของจ านวนเงินออมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานีเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ (B) มีค่าเป็น
บวกเท่ากับ 2,145 หมาย ความว่า ถ้าให้ปัจจัยอื่น ๆ คงท่ีหากพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเวชธานีมีระดับความรู้เพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการออมเพ่ิมขึ้น 2,145 บาท 
 ด้านอาย ุ(X2) ระดับท่ีเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พฤติกรรมการออมในรูปของจ านวนเงินออม
ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานีเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อย่างมี
นับส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์(B) มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 
398 หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่หากพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
เวชธานีมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการออมเพ่ิมข้ึน 398 บาท 
 ด้านสถานภาพ (X3) ระดับที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พฤติกรรมการออมในรูปของจ านวนเงิน
ออมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานีเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ (B) มีค่าเป็นบวกเท่ากับ -
2,875 หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่หากพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
เวชธานีมีสถานภาพสมรส จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการออมลดลง 2,875 บาท 
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออม กรณีศึกษา พยาบาล
วิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

 1.พฤติกรรมกำรออมของพยำบำลวิชำชีพ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลเวชธำนี 
 ด้านจ านวนเงินออม พบว่า พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานีมีร้อย
ละของการออมมีจ านวนมากกว่าร้อยละของการไม่ออม สอดคล้องกับข้อมูลผลการส ารวจติดตามระดับ
ความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.2559) ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า ครัวเรือนมีการออมมากขึ้นกว่าการไม่ออมเงิน ส่วนพยาบาลวิชาชีพผู้ที่มี
รายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน) 30,001-50,000 มีการออมน้อยกว่า 10,000 บาทมากที่สุด และพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีรายได้ (เฉลี่ยต่อเดือน) 50,001 บาทขึ้นไปมีการออมมากกว่า 30,000 บาทมากที่สุด นั่นหมายความ
ว่า หากมีรายได้ที่มากขึ้นก็จะสามารถออมในจ านวนเงินที่มากขึ้นด้วย ส าหรับด้านค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
(เฉลี่ยต่อเดือน) ก็พบว่า พยาบาลวิชาชีพผู้ที่มีค่าใช้จ่ายมาก คือมากกว่า30,001 บาทข้ึนไปมีการออม
น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพผู้ที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 10,000-30,000 บาทแสดงถึงว่าหากพยาบาลวิชาชีพมี
ค่าใช้จ่ายมากจะท าให้ความสามารถในการออมเงินได้น้อยลง ด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของ
พยาบาลวิชาชีพมีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง 
สอดคล้องกับผลส ารวจด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคมของส านักงานสถิติแห่งชาติด้านค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ปี 
2545-2560 ก็พบว่า บุคคลมีการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
 ด้านรูปแบบการออม พบว่า รูปแบบการออมที่พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเวชธานี ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการออมแบบฝากเงินไว้กับธนาคารมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การหยอดกระปุก และการซื้อสินทรัพย์ (เช่น ทองค า เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์) ส่วนที่
น้อยที่สุดได้แก่ การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อกองทุนประเภทต่าง ๆ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อสลาก
ออมสินหรือ ธกส.และซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต หากเปรียบเทียบข้อมูลกับการส ารวจการติดตาม
ระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.
2559) ของส านักงานสถิติแห่งชาติก็จะได้ข้อมูลที่สอดคล้องเช่นกันว่า ครัวเรือนมีการเก็บออมเป็นเงิน
สด (หยอดกระปุก) มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ การเก็บในบัญชีเงินฝากหรือการฝากเงินกับ
ธนาคาร ซึ่งก็แสดงถึงความสอดคล้องกับระดับความรู้ เรื่องการจัดการการเงินของพยาบาลวิชาชีพที่
ประเมินแล้ว พบว่า มีความรู้ด้านการจัดการการเงินระดับน้อยที่สุดถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ อนุมาน
ได้ว่า รูปแบบการออมถึงแม้จะมีความหลากหลายให้เลือก แต่อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องกับรูปแบบการออมประเภทอ่ืน เช่น หุ้น กองทุนหรือพันธบัตรรัฐบาลคืออะไรและมีความ
แตกต่างกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในด้านของความเสี่ยงและผลตอบแทน หรือพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่
ที่เลือกรูปแบบการออมแบบฝากเงินไว้กับธนาคารและการหยอดกระปุกอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้
น้อย ท าให้ไม่เลือกรูปแบบการออมในหุ้น ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อกองทุนก็เป็นไปได้ 
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ด้านวัตถุประสงค์การออม พบว่า วัตถุประสงค์การออมหรือจุดมุ่งหมายของการออมของ
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี ในภาพรวมมีการออมเพ่ือใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉินรองลงมาคือการออมเพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามชราหรือหลังเกษียณ อภิปรายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพ
ส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงินที่จะมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินและไว้ใช้จ่ายใน
ยามชราหรือหลังเกษียณเนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยน แปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อท้ังองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งธุรกิจผลิตสินค้า
และบริการในทุกอาชีพที่ไม่มีใครยืนยันถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอน อีกเหตุผล
จ าเป็นประการหนึ่งที่ต้องมีการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เนื่องมาจากหากเกิดเหตุ การณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น อุบัติเหตุรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยร้ายแรงทั้งกับตนเอง
และครอบครัวท าให้ต้องมีการส ารองเงินไว้เพ่ือส่วนนี้ แต่หากไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็สามารถน า
เงินออมส่วนนี้มาท าการวางแผนเกษียณต่อไปได้ในอนาคต 

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของพยำบำลวิชำชีพ สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล 
โรงพยำบำลเวชธำนี 
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
เวชธานี มี 3 ปัจจัย ได้แก่ อายุ สถานภาพ และความรู้เรื่องการจัดการการเงิน เบื้องต้นจากข้อมูลใน
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี และอายุงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-5ปี 
พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากขึ้นจะออมเงินมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุน้อย อาจเป็นเพราะ
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุน้อยยังไม่มีภาระมากเท่ากับพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากกว่า เพราะพยาบาล
วิชาชีพที่มีอายุน้อยเป็นวัยที่เริ่มต้นท างานหลังจากจบการศึกษายังไม่มีภาระหรือหนี้สินมากเท่ากับ
พยาบาลวิชาชีพที่อายุมากซึ่งอาจจะมีเรื่องของภาระเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่นบ้าน ซื้อ
คอนโดมีเนี่ยมหรือที่ดิน จึงท าให้สามารถพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุน้อยกว่าใช้จ่ายรายได้ที่หามาได้กับ
ตัวเองทั้งหมด สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับรายได้ตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Theory) กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุน้อยซึ่งเป็น
ช่วงเวลาของการเริ่มต้นท างานท าให้รายได้ยังไม่มาก เงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายที่น ามาเก็บออมจึง
มีจ านวนน้อยตามไปด้วย และเมื่อมีอายุเพ่ิมมากขึ้น อายุงานมากขึ้นส่งผลต่อรายได้ที่มากขึ้นก็มี
แนวโน้มว่าจะสามารถมีจ านวนเงินออมที่มากขึ้นตามไปด้วย ในด้านของสถานภาพก็พบว่าส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมเช่นเดียวกันแต่เป็นไปในรูปแบบตรงกันข้าม กล่าวคือ หากมีสถานภาพโสดจะ
สามารถออมเงินได้มากกว่าสถานภาพสมรส ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีสถานภาพสมรสจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินเกี่ยวกับค่าครองชีพของสมาชิกครอบครัวที่มากขึ้นและหากมีบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่
มากขึ้นก็จะท าให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นส่งผลให้มีการออมน้อยลง 
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  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งนี้ 
1. ลักษณะทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี ส่วนใหญ่เป็น

พนักงานที่มีอายุอยู่่ในช่วง 26-30 ปี รวมทั้งอายุงานช่วง 1-5 ปีและ 5-6ปีรวมกันเป็นจ านวนมากที่สุดด้วย 
ท าให้มีพฤติกรรมการออมในรูปของจ านวนเงินออมที่น้อย จากผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยด้านอายุ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยส าคัญ จึงขอเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้พนักงานมีการออมแบบ
ภาคบังคับ โดยก าหนดให้พนักงานที่มีอายุงานประจ าตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไปหรือพนักงานที่ผ่านช่วงทดลอง
งานทุกคนต้องยินยอมให้มีการหักเงินขั้นต่ าเพ่ือท าการออมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการ
ออมด้านจ านวนเงินออมที่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงพยาบาล และ/หรือเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพทุกเดือนบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยหา
วิธีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนสมัครเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแบบภาคบังคับ เช่น อธิบายให้
เห็นถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ประโยชน์และข้อควรค านึงถึงของการออมเพ่ือการลงทุนใน
รูปแบบดังกล่าวให้กับพยาบาลวิชาชีพเพ่ือให้เกิดความเข้าและเลือกรูปแบบการออมที่ตรงกับความ
ต้องการหรือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ 
 2. ความรู้ด้านการจัดการการเงินของพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงปาน
กลาง ซึ่งก็สะท้อนออกมาให้เห็นในทั้งจ านวนเงินออม รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการออม โดย
พบว่า มีทั้งผู้ที่ไม่ออมเงิน และผู้ที่ไม่มีเงินออม มากไปกว่านั้นยังพบอีกว่ามีพยาบาลวิชาชีพที่เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด(เฉลี่ยต่อเดือน)แล้วไม่มีเงินเหลือเพ่ือการออมเลยอีกด้วย ส่วนของรูปแบบการออม
สัดส่วนของรูปแบบที่มีการออมมากที่สุดได้แก่ การหยอดกระปุกและการฝากเงินกับธนาคาร และ
วัตถุประสงค์การออมเพ่ือการเก็งก าไรก็ถือเป็นสัดส่วนที่พบน้อยที่สุด สะท้อนความรู้ด้านการจัดการ
การเงินของพยาบาลวิชาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างเห็นได้ชัด จึงขอเสนอแนะว่า การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนและการ
ตั้งเป้าหมายการออม จนน าไปสู่การก าหนดสัดส่วนเงินออมและ/หรือลงทุนตามเป้าหมาย ในด้านของ
รูปแบบการก็ไม่ได้มีเพียงแต่การฝากเงินไว้กับธนาคารซึ่งการเลือกรูปแบบการออมแบบนี้ในการออม
ระยะยาว การฝากเงินกับธนาคารท าให้ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในระดับที่อัตราเงิน
เฟ้อมีแนวโน้มสูงกว่า ส่วนการเก็บเงินไว้กับตนเองก็ท าให้ค่าของเงินมีแต่จะลดลงตามอัตราเงินเฟ้อที่
เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบการออมเงินยังสามารถแบ่งออกเป็นการลงทุนทางการเงินได้อีก
หลายประเภทตามความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนดีกว่ายังมีอีกหลากหลายรูปแบบเพราะจากผลการ
วิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นว่าความรู้เรื่องการจัดการการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการออม ฉะนั้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่การสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากสถาบันหรือหน่วยงานทางด้านการเงินและการธนาคารที่จะเป็นผู้สร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการให้กับพยาบาลวิชาชีพ 
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  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 1 .  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานทั้ ง ในกลุ่มวิชาชีพ  (Medical 
professional) อ่ืนเพ่ิมเติม เช่น แพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น และ
พนักงานที่ไม่ใช่วิชาชีพ (Non-Medical professional) เช่น พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล แผนก
การตลาด แผนการเงินและบัญชี เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ครอบคลุมและเป็นฐานข้อมูล
ให้กับองค์การหรือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับสถาบันการเงินในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการ
ลงทุนเพื่อสนับสนุนการออมและการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินควรศึกษาต่อไปว่า สาเหตุหลักที่ท าให้มีความรู้ระดับ
น้อยที่สุดถึงปานกลางมาจากสาเหตุหลักอะไร โดยอาจจะใช้การสร้างเครื่องมือแบบค าถามปลายปิด
และปลายเปิดควบคู่กันไป รวมทั้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้วิธีการหากไม่มีความรู้หรือมีความรู้ระดับ
น้อยจะท าอย่างไรเพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงแหล่งข้อมูลที่จะท าให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นนั้นได้
สามารถหามาจากแหล่งไหนได้บ้าง 
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กำรศึกษำสภำพปัญหำและแนวทำงกำรปัญหำที่มีผลตอ่กำรบริกำรประชำชน
ในส่วนของกำรรับแจ้งควำมเพื่อพัฒนำและยกระดับกำรบริกำรประชำชนของ 

สน.โชคชัย 

ธรณ์ธันย์ ลอยประเสริฐ* 

 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปัญหา ที่มีผลต่อการบริการประชาชนในส่วนของการ
รับแจ้งความเพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนของ สน.โชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการที่ สน.โชคชัย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการยกระดับการบริการ
ประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาต่อหัวหน้าสถานี 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 4) ทราบถึงความต้องการ และความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ
ประชาชน 5) ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ และความต้องการ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการวิธีการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ (Qualtitative Analysis) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการใช้ค าถามแบบปลายเปิดของข้าราชการต ารวจ
สังกัด สน.โชคชัย และประชาชนผู้เข้าใช้บริการ 
 
ค ำส ำคัญ: การบริการประชาชน การรับแจ้ง ยกระดับการบริการ 
 

1. บทน ำ 
  สถานีต ารวจเป็นสถานที่ที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดปัญหา ด้วยหน้าที่ของ
ต ารวจ ซึ่งต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนในความรับผิดชอบดูแลสารทุกข์สุกดิบของประชาชนทุกคน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องจิปาถะเล็กน้อย ตั้งแต่ เอกสารหาย คนเกิด คนตาย รวมไปถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนทั้งทางอาญาจากคดีลหุโทษจนถึงคดีอาชญากรรมร้ายแรงและการให้ค าปรึกษาในคดีทาง
แพ่ง ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่มีอ านาจในการด าเนินการ แต่ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเพ่ือจักได้
น าไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากตามสถานีต ารวจ
นครบาลต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสถานีต ารวจนครบาลโชคชัยแห่งเดียวมีสถิติผู้
เข้าใช้บริการเฉลี่ยจ านวนมากกว่า 200 เรื่องต่อวัน แต่ในปัจจุบันทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นไปในทางที่ไม่ดีเท่าที่ควร อันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ , 

                                                           
*
 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   
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สภาพปัญหาที่ประชาชนไม่เข้าใจข้อกฎหมายและขั้นตอน การด าเนินการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจท างานได้ยากขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้ออกนโยบายแนวทางการยกระดับ
การบริการประชาชน เพ่ือให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเน้นไปในทางการ
บริการประชาชน เช่น การลดขั้นตอนในการรับแจ้งความคดีอาญาด้วยการบริการ แบบสะดวกรวดเร็ว
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว [one stop service], การให้บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจ
เข้าถึงปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นต้น 

ทั้งนี้สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย ได้ให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชนตามนโยบายมา
โดยตลอด ทั้งการปรับปรุงอาคารใหม่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน 
อันเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคปัจจุบัน แต่ทั้งนี้เป็นการ
ปรับปรุงตามความเห็นในด้านการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลโชคชัยเพียง
ฝ่ายเดียว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการประชาชน ผู้เข้า
มาใช้บริการ การแจ้งความร้องทุกข์ต่าง ๆ อันเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจริง
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปพัฒนาในด้านการบริการประชาชน ตามแนวทางนโยบายการ
ยกระดับการบริการประชาชนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ยังสามารถน าข้อมูลการวิจัยนี้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาสถานีต ารวจต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการที่ สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความ 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาต่อหัวหน้าสถานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2.4 ทราบถึงความต้องการ และความพึงพอใจต่อการใช้บริการของประชาชน 
2.5 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ และความต้องการ และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างตรงจุด 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการประชาชนเพ่ือพัฒนาและยกระดับ

การบริการประชาชนของ สน.โชคชัยโดยมีการก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ การวิจัยมุ่งศึกษาในเรื่องของ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการ

ประชาชน ที่เข้าใช้บริการสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย 
3.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้เข้าใช้

บริการในส่วนของการรับแจ้งความ และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ให้บริการ 
3.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ สถานที่เก็บข้อมูล คือ สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย 
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3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ คือ ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ
วันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
4.1 ทราบถึงความพึงพอใจและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการที่สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย 
4.2 เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความ 
4.3 เพ่ือเป็นแนวทางน าเสนอมาตรการ การพัฒนาและแก้ปัญหาต่อหัวหน้าสถานี และ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
4.4 น าข้อมูลปัญหา อุปสรรค ค าแนะน า เหตุและผลกระทบต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือ

น ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่องการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปัญหา ที่

มีผลต่อการบริการประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความเพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการ
ประชาชนของ สน.โชคชัย ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับกับคุณภาพบริการ 
 3. ข้อมูลทั่วไปของสถานีต ารวจโชค แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ  
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
ทวีพงษ์ หินค า (2541) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจเป็นความชอบของบุคคลสิ่งนั้น  

สามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้  
ธนียา ปัญญาแก้ว (2541) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ จะเกี่ยวกันกับ

ลักษณะของงาน ความส าเร็จและการยกย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วพวกเขาจะพอใจ และมีแรงจูงใจใน
การท างานเป็นอย่างมาก 

ทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นของมำสโลว์ (Hierarchy of Needs) 
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาได้พัฒนา

ทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่
บนความคิดที่ว่า การตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความส าคัญที่สุดซึ่งมีเบื้องหลัง
พฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์มีหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่ องล าดับขั้นความ
ต้องการ เขามีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการ
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พ้ืนฐานได้รับการตอบสนอง เช่น ความมั่นคงความปลอดภัย กินอ่ิมนอนหลับ ความต้องการอ่ืนจะเข้า
มาทดแทน เป็นพลังซึ่งจูงใจให้ท าพฤติกรรม เช่น อาจเป็นความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น แรงจูงใจของ
คนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ แบ่งความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ 

            5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตน 
            4. ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
            3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ 
            2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
            1. ความต้องการทางสรีระ 

 
ภำพที่ 1 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ 

 แนวคิดเกี่ยวกับกับคุณภำพบริกำร 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ

แก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง หน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการ
ติดต่อ ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้จากการศึกษา
ความหมายของค าว่า ให้บริการได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ 

สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 
  1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการนั้นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  2. หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
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  ข้อมูลทั่วไปของสถำนีต ำรวจโชค แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพ 
  สถานี ต า ร วจนครบาล โชคชั ย  -  CHOK CHAI METROPOLITAN POLICE STATION 
ประเภท: อ่ืน ๆ กรณีฉุกเฉิน สถานีต ารวจ Marker Icon 24/30 ถนน ลาดพร้าว แขวง สะพานสอง 
เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310  Phone Icon (+66) 25381599 
 สน.โชคชัย ที่ต้องรับผิดชอบดูแลประชากรถึง 340,000 คน ปริมาณการเกิดคดีมีอัตราเพ่ิม
สูงขึ้นพื้นท่ีมีความเจริญอย่างรวดเร็ว อีกท้ังมีประชากรแฝงเพ่ิมอย่างรวดเร็ว ท าให้ยากต่อการควบคุม
ปัญหาอาชญากรรม 

 
6. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริการประชาชนใน
ส่วนของการรับแจ้งความ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนของ สถานีต ารวจนครบาลโชค
ชัย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีค าถามชนิดปลายเปิด กับประชาชนผู้
มาใช้บริการในสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย  

 
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
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  6.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย  
   1.  ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย ทั้งเพศชายและ หญิง 
จ านวน 20 คน  
   2.  ข้าราชการต ารวจประจ าสถานีโชคชัยทุกระดับชั้นยศจ านวน 10 คน 

  6.2 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
   1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางสรุป
หวัข้อในการสัมภาษณ์ 
   2. รวมรวมข้อมูลที่ได้น ามาสรุปประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบค าถาม
แบบปลายปิด และปลายเปิด เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3. น าประเด็นสัมภาษณ์ที่สรุปได้แล้ว ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ท าการวิจัย 
   4. น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ท าการวิจัยมาท าการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ 

  6.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 การวิจัยนี้ได้ก าหนดกระบวนวิธีการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ บท
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการก าหนดแนวข้อค าถามแบบปลายปิด และแบบเปิดกว้าง หรือเป็นการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยใช้เทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพที่เหมาะสมในการ
สัมภาษณ์ โดยกระบวนการ วิจัยนี้จะท าให้ผู้รับการสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะรวมถึงข้อเท็จจริง ได้ครบถ้วน 

  6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากแบบสอบถามแบบปลายปิด และ

ปลายเปิดมาเรียบเรียงในส่วนที่ถูกต้องตรงกันที่สุดก่อนล าดับแรก และความหมายใกล้เคียงกันจากมาก
มาหาน้อย เรียงตามล าดับทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์คุณภาพและน ามาสรุปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด  
เพ่ือหาแนวทางการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อการบริการ
ประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความร้องทุกข์ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนของ สน.
โชคชัย ให้มีคุณภาพที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป 

  6.5 สถำนที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและรวมรวมข้อมูล 
 สถานที่ใช้ในการด าเนินงานและรวมรวมข้อมูลคือบริเวณสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย โดยได้
ก าหนดระยะเวลากระบวนการในการด าเนินการภายใน 30 วัน ดังนี้ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  

 

   

สร้ำงแบบสอบถำม   

 

  

เก็บรวบรวมข้อมูล   

 

 

 

 

วิเครำะห์ข้อมูลและสรุป   

 

 

 

 

 

จัดท ำและน ำเสนอรำยงำน     

 

 

7. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อการ

บริการประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความร้องทุกข์ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชน
ของ สน.โชคชัย จ านวนทั้งสิ้น 30 คน ได้ผลสรุปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

7.1 ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้มาใช้บริการ และผู้ให้บริการ ในสถานีต ารวจโชคชัยจากการตั้งค าถาม

แบบปลายปิด และค าถามแบบปลายเปิด ประกอบด้วย  
  1. เพศ  
  2. อายุ 
  3. อาชีพ 
  4. ระดับชั้นยศ 
  5. การศึกษา 

7.2 สรุปค ำตอบจำกแบบสอบถำม  
 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปัญหา ที่มีผลต่อการบริการประชาชนในส่วนของการ
รับแจ้งความเพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนของ สน.โชคชัย ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างเชิงลึกจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ใช้บริการจ านวน 
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20 คน และผู้ให้บริการจ านวน 10 คน โดยให้ตอบแบบสอบถามปลายปิดจ านวน 5 ข้อ และ
แบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 7 ข้อ 

7.3 ข้อวิจำรณ์ 
 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อการบริการประชาชน
ในส่วนของการรับแจ้งความร้องทุกข์ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนของ สน.โชคชัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะดังนี้ สถานที่คับแคบ บริเวณรอบนอกรถติดมาก ไม่
สะดวกในการเดินทาง ที่จอดรถไม่เพียงพอ เจ้าพนักงานมีจ านวนน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการท างาน
บางครั้งมีการผิดพลาดต้องแก้ไขอยู่บ่อย ๆ บางครั้งไม่ได้รับการใส่ใจ แต่ก็เนื่องจากการมาใช้บริการที่
สถานี ผู้ใช้บริการ  มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องส่วนตัว วุฒิภาวะ และเวลาการติดต่อก็ตลอด 
24 ชั่วโมง จนท าให้เจ้าหน้าที่แบกรับภาระมากจนเกินไป กอปรกับรายได้และสวัสดิการไม่ค่อยพอใช้
จ่าย จึงขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ควรให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจใส่ใจใน
ปัญหา แก้ไขปัญหาภายนอก และปัญหาอุปสรรคภายในหน่วยงานควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการบริการประชาชนของ สน.โชคชัย ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

8. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

8.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 8.1.1 ด้ำนสถำนที่ 
 สถานที่มีพ้ืนที่ในการให้บริการน้อย  พ้ืนที่ส าหรับจอดรถส าหรับประชาชนผู้มาใช้

บริการน้อย    
 8.1.2 ด้ำนบุคลำกร 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชน 
 8.1.3 ด้ำนควำมพร้อมของอุปกรณ์ 
 ในโลกเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า ควรจะพัฒนาด้านความทันสมัยคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรมีความทันสมัย เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ การ
เข้าถึงเครือข่ายด้านดิจิตอล  

 8.1.4 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
 ควรส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาในด้านเทคโนโลยีให้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน เพ่ือ

สามารถน าความรู้ความสามารถพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  8.1.5 ด้ำนกำรประสำนงำน 
 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานที่คอยประสานงานและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือความ

รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
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8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
ควรเพิ่มก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  เพื่อดูแลประชาชนให้ทั่วถึง   

8.3 ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร 
การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ 

เพ่ือที่จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือน ามา ปรับปรุง แก้ไข ในข้อบกพร่องด้านต่าง ๆ ของสน. โชคชัย 
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  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ส านักงานกิจการยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต , โครงกำรส ำรวจข้อมูลสถิติอำชญำกรรมภำค 
  ประชำชน (Crime Victimization Surveys) ปี พ.ศ 2559. สืบค้นเมื่อ 1ธันวาคม 2561)  
  จาก http://www.doifour.ago.go.th/index.p 
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พฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ถอืบัตรเครดิตธนำคำรออมสินในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

ธรรมนุพงษ์  พันธ์บ ารุง* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพฯ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  400 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานไค-
สแควร์ (Chi – Square test) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-
33 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน  และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีจ านวนบัตรเครดิตส่วนใหญ่มี 3 ใบ  ร้อยละ  49.5  มีจ านวนครั้งที่ใช้
บัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด คือ  1 - 3 ครั้ง จ านวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ที่ 3,000 - 5,000 บาท โดยมีเหตุผลของการใช้บัตรเครดิตเพ่ือใช้เบิกเงินสดฉุกเฉิน  และใช้วิธีการช าระ
ค่าใช้จ่ายด้วยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ขณะที่ระดับความคิดเห็นปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ส่วนผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิต ปัจจัยด้านการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ บัตรเครดิต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(2) 

1. บทน ำ 
 ปัจจุบันธนาคารทุกแห่งมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการกาไร

สูงสุด ธนาคารต่าง ๆ จึงออกนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  ทั้งการ

บริการด้านเงินฝากหรือด้านสินเชื่อ และการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่

ละธนาคารนั้น ๆ ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็น

ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง ทาให้สถาบันการเงินต่าง ๆ เปิดให้บริการสินเชื่อด้านบัตรเครดิตกันอย่าง

แพร่หลาย ดังนั้นเพ่ือที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิมที่มีอยู่และการขยายส่วนแบ่งการตลาดใหม่ให้

เพ่ิมขึ้นนั้นจาเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมี

โปรโมชั่นสะสมคะแนนแลกของต่าง ๆ (ภัคจิรา เลิศอริยศักด์ชัย, 2554)  

บัตรเครดิต (credit card) คือ บัตรที่ผู้ ให้บริการออกให้แก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคตาม

หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตก าหนด เพ่ือใช้ซื้อสินค้าและบริการแทนการช าระด้วยเงินสด หรือ

เพ่ือใช้เบิกเงินสดโดยมีการก าหนดวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรและระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลา

ช าระหนี้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้  ผู้ถือบัตรสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเป็นจ านวนขั้นต่ าตามท่ี

ได้ก าหนดไว้ในแต่ละรอบบัญชี และจะคิดดอกเบี้ย  ส าหรับยอดเงินที่ยังมิได้ช าระตามเงื่อนไขการใช้

บัตร ทั้งนี้ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการช าระค่าสินค้าค่าบริการหรือค่าอ่ืนใดไว้ล่วงหน้าบัตรเครดิต เป็นบัตร

ที่ธนาคารพาณิชย์ (Bank) หรือบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) 

ออกให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก ถือเป็นสัญลักษณ์ของการใช้แทนเงินสดเพ่ือใช้ในการช าระสินค้าหรือ

บริการจากสถานที่ประกอบการค้าหรือธุรกิจที่รับบัตรเครดิตแทนการช าระด้วยเงินสด  ซึ่งประโยชน์

ของบัตรเครดิต ก็คือ ผู้บริโภคสามารถใช้ซื้อสินค้าหรือบริการก่อนและสามารถช าระเงินได้ภายหลัง มี

ส่วนลดจากการใช้บัตรจากร้านค้าท่ีร่วมรายการ สามารถสะสมแต้มหรือแลกสิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย

ผ่านบัตร ลดการพกเงินสดจ านวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือโจรกรรม และมีบันทึกรายการจ่าย 

(Statement) ด้วยประโยชน์ที่มากมายเหล่านี้จึงท าให้บัตรเครดิตกลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่บ่งบอก

ถึงสถานะทางสังคมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (สุจิตรา จันทนา, 2552) 

จากการที่ผู้ประกอบการบัตรเครดิตแต่ละรายยังคงต้องขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงเพ่ือขยายฐาน

บัตรใหม่  และกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของตนเพ่ิมขึ้นนั้น  ได้กลายมาเป็นปัจจัยส าคัญ

ประการหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการบัตรเครดิต  จ าเป็นต้องสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของตนให้มีความโดดเด่น  โดนใจตรงกับความต้องการของผู้มาใช้มากที่สุ ดและ

ต้องท าให้บัตรของตนเป็นบัตรแรกที่ผู้บัตรเครดิตจะเลือกใช้ก่อนบัตรเครดิตอ่ืน ๆ  เช่น  การปรับเพ่ิม

สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  ที่เป็นมากกว่าสินเชื่อธรรมดา  ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้บัตร
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เครดิตเป็นเสมือนบัตรลดเมื่อซื้อสินค้า  สามารถน าคะแนนสะสมมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

หรือบัตรก านัล  และได้รับสิทธิประโยชน์ในการบริการอ่ืน ๆ  เช่น  ที่จอดรถฟรี  ล้างรถฟรี  เป็นต้น  

พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตในการจ่ายเงินในการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคท าให้ธุรกิจ

ต่าง ๆจะต้องมีความพยายามหากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ในการที่จะท าให้สินค้าหรือบริการของ

ตนเองนั้นมียอดจ าหน่ายที่สูงขึ้น ดังนั้น สถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ จึงได้ท าการออกบัตร

เครดิต ทั้งนี้เพ่ือจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการใช้จ่ายที่สะดวกมากขึ้นและท าให้เกิดรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมบัตรและอ่ืน ๆ แก่สถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และได้ท าให้

สภาพเศรษฐกิจในประเทศนั้นมีการขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่ติดขัดอีกด้วยโดยบัตรเครดิตมิใช่เป็นแค่

บริการหนึ่งของผู้ออกบัตรเท่านั้นและอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการต่าง  ๆ 

อีกด้วย และห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัดได้มีการร่วมมือกับบริษัทบัตรเครดิตต่าง ๆ เพ่ือออกบัตรให้

โดยเฉพาะเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ร่วมกับ 

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ เพ่ือออกบัตร CitiMvisa [www.citibank.co.th] และห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า 

ร่วมกับ บัตรเครดิตเคทีซ ีเพ่ือออกบัตร KTC - Klang Plaza Titaniu MasterCard [www.ktc.co.th] 

เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาขึ้นต่าง ๆ ติดตามมา เช่นการเป็นหนี้เพ่ิมมากขึ้น โดยมียอด

สินเชื่อคงค้างย้อนหลัง 5 ปี  จึงท าให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเติบโตจาก

ภาวะอ่ิมตัวของฐานลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าศักยภาพส่วนใหญ่ถือครองบัตรเครดิตแล้วอย่างน้อยคนละ 2 

– 3 ใบ ท าให้การเร่งขยายฐานลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจของปีนี้ของผู้ประกอบการบัตรเครดิตยิ่งทวี

ความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก

มาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการออกบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน เพ่ือไม่ท าให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้หรือ NPL สูงขึ้น ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ นอกจากต้องขยายฐานลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตแล้ว 

ยังต้องรักษาคุณภาพสินเชื่อท่ามกลางหนี้ครัวเรือนสะสม โดยอาจเห็นการพิจารณาเครดิตที่ค่อนข้าง

เข้มงวดในลูกค้ารายใหม่หรือการลดวงเงินสินเชื่อต่อรายได้ และต้องรักษาความสามารถในการท า

ก าไร หลังจากต้นทุนทางการตลาดปรับสูงขึ้นตามภาวะการแข่งขัน จึงเป็นความท้าทายของธนาคาร

พาณิชย์ที่จะปรับตัวและปรับวิธีการต่าง ๆ เพ่ือท าผลก าไรและได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึน 

(กนกวรรณ  ปัญญธนพัฒน์, 2558) 

ดังนั้นทางผู้วิจัยเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์จ าเป็นต้องศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้  
เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้ธนาคาร
ออมสินได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยต่าง ๆ 
ไม่ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือการส่งเสริมทางการตลาด เป็นต้นได้อย่าง
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เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น  เพราะปัจจัยการตลาด
จึงเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวคิดของ Kotler (1997, p. 105) 
กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันการบริหารการตลาดยุคใหม่จะเน้นที่กลุ่ม ลูกค้าเป็นส าคัญ
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นการให้สินเชื่อบัตรเครดิตต้องท าให้ลูกค้าเกิด ความพึง
พอใจในความต้องการใช้บัตรเครดิต โดยเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกกับหัวข้องานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง  ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( Independent  
Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านพ้ืนฐานสวนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้  
ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนปะสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ  และตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ  พฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้ถือบัตรเครดิต  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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   ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)       ตัวแปรตำม (Dependent  Variables)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน  ก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางส า เร็จรูปของ Taro 
Yamane จากขนาดจ านวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ถึง ∞ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5 % ได้ขนาดของตัวอย่างจ านวน 400 คน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่บอกถึงสัดส่วนจ านวนต่อค่าร้อยละ ส าหรับข้อมูลต่าง 
ๆ ดังนี้ ข้อมูลปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ข้อมูล
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ และพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานการทดสอบแบบไค-สแควร์ (Chi-Square  test) 

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

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  

2. ด้านราคา  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด  

5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  

6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

7.ด้านกระบวนการให้บริการ 

 
 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ถือบัตร
เครดิตธนำคำรออมสินในเขต

กรุงเทพมหำนคร 
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2. ทดสอบปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และ
รายได้  ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการให้บริการ และพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 
 

4. ผลกำรศึกษำ 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  4.1  ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 58.5  และเพศชาย ร้อยละ 41.5  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-33 ปี ร้อยละ 35.0  มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 61.5  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน  ร้อยละ 
47.0  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ที่ 25,001 – 35,000 บาทร้อยละ 39.0 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของปัจจัย
ส่วนประสมทำงกำรตลำดโดยรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด n x̄   SD ระดับควำคิดเห็น 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 400 3.68 0.789 มาก 
2. ด้านราคา 400 3.78 0.773 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 400 3.64 0.898 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิทางด้านการตลาด 400 3.87 0.541 มาก 
5. ด้านบุคลากร 400 3.83 0.560 มาก 
6. ด้านกระบวนการ 400 3.86 0.700 มาก 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 400 3.97 0.682 มาก 

เฉลี่ย  3.80 0.459 มำก 

 
จากตารางที่ 1  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม  ที่มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุด  คือ  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = 3.97)  รองลงมาคือ  ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด  โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.87)  ด้านกระบวนการ  โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= 3.86)  ด้านบุคลากร โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ด้านราคา  โดยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ด้านผลิตภัณฑ์  โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.68) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในการให้บริการ โดยมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64)  ตามล าดับ 
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4.2  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  ได้ดังตารางท่ี 2  

 

ตำรำงท่ี 2  สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน  
สมมติฐำน Accept Reject 

1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออม
สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 / 

1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออม
สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบตัรเครดิตธนาคารออม
สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตร
เครดติธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

 
 

สมมติฐำน Accept Reject 
2.1 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ทีม่ีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือ
บัตรเครดติธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 / 

2.2 ปัจจัยด้านราคาทีม่ีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตร
เครดติธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

2.3 ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยที่มีความสัมพันธเ์ชิงบวกต่อพฤตกิรรมการใช้บริการ
ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  

2.5 ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤตกิรรมการใช้บริการ
ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 / 

2.6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 / 

2.7 ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อพฤตกิรรมการใช้บริการ
ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร 

/  
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5. สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินของกลุ่มตัวอย่างพบว่า   
ผู้ถือบัตรเครดิตมีจ านวนบัตรเครดิตส่วนใหญ่มี 3 ใบ  โดยมีการใช้บัตรเครดิตโดยเฉลี่ย 1 - 3 ครั้งต่อ
เดือน  จ านวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ 3,000 - 5,000 บาท   ซึ่งมีเหตุผลของ
การใช้บัตรเครดิตเพ่ือใช้เบิกเงินสดฉุกเฉิน   และใช้วิธีการช าระค่าใช้จ่ายด้วยการหักผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  ทั้งนี้เนื่องจากบัตรเครดิตเป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถานบันการเงินอ่ืน ๆ หรือบริษัท
ต่าง ๆ ออกให้แก่ลูกค้าเพ่ือใช้ช าระค่าสินค้าและบริการไปก่อนแทนการใช้เงินสด แล้วค่อยผ่อนช าระ
หรือผ่อนช าระคืนภายหลัง  ซึ่งจะก าหนดวงเงินเพ่ือใช้จ่ายส าหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้าไว้ส่วนหนึ่ง
และก าหนดวงเงินที่ใช้ซื้อสินค้าไว้ส่วนหนึ่ง  ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ นิยมออกบัตรเครดิต
ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า co-branded card หรือบัตรร่วม  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจต่าง ๆ ในการออกบัตรเครดิตร่วมกัน ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการให้บริการของ
ธุรกิจนั้น ๆ และยังสามารถช าระค่าสินค้าและบริการจากธนาคารผู้ออกบัตรได้เช่นเดียวกับบัตรเครดิต
ธรรมดาส าหรับประเทศไทยจึงท าให้ผู้ถือบัตรมีความ  ด้านความสะดวกในการซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อไม่
จ าเป็นต้องน าเงินสดติดตัวไปจ านวนมาก  อีกทั้งบัตรเครดิตนั้นท าให้ผู้ขายมั่นใจได้ว่าเมื่อได้ขายสินค้า
แล้ว  สามารถเรียกเก็บเงินจากธนาคารหรือผู้ออกบัตรได้ทันทีในขณะที่ผู้ซื้อสินค้าสามารถซื้อสินค้าได้
โดยยังที่ไม่ต้องช าระเงินสดในทันที ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือถูกโจรกรรมแต่ถ้ามีบัตร
พลาสติกแผ่นเล็ก ๆ ซึ่งสามารถใช้แทนเงินสดที่ต้องใช้จ่ายระหว่างเดินทางอยู่ในกระเป๋า ปัญหาการ
สูญหายที่อาจเกิดขึ้นก็จะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียเหมือนธนบัตรหรือทรัพย์สินสูญหาย เพราะว่าใน
กรณีบัตรเครดิตสูญหาย เจ้าของบัตรสามารถแจ้งบัตรสูญหายและอายัดการใช้บัตรได้ ผู้ที่เก็บได้ก็ไม่
สามารถน าไปใช้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของวนนันท์ เตมีศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต
ของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต พบว่ากลุ่มผู้ที่มีบัตรเครดิต KTC ส่วนใหญ่ถือครองบัตรจ านวน 2 บัตร 
ส่วนใหญ่ได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ในช่วง10,000 – 50,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต
อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน มูลค่าที่ใช้บริการผ่านบัตรเครดิตมีมูลค่าน้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง 
ลักษณะการใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ใช้เมื่อไปใช้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต การ
ช าระหนี้โดยช าระทั้งหมด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ปัญญธนพัฒน์  (2558) 
ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย  ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้บัตรเครดิตต่อเดือน คือ 1 – 3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
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เดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001 – 10,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการช าระเงินคืนที่
เกิดจากบัตรมากท่ีสุด คือ การช าระแบบเต็มจ านวน 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิต  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากสิ่งที่
สามารถช่วยให้บุคคลมีความคิด ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน  ซึ่งผู้บริโภคท่ี
มีการศึกษาแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน  ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงย่อมต้องการชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการสินค้าที่จะมาตอบสนองให้ชีวิตดีขึ้น ผู้ที่มีการศึกษาสูง จะสนใจถึงตัวเอง
มากขึ้นและจะสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเอง  โดยแสวงหาสินค้าที่จะมาตอบสนองความต้องการ
ของตนได ้จึงมีผลท าให้มีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  และเป็นที่แน่นอนว่าระดับการศึกษาย่อมเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดอาชีพของผู้บริโภคในขณะที่ อาชีพ ก็คือสิ่งที่สามารถน ามาซึ่งรายได้ของบุคคล  ซึ่ง
อาชีพของผู้บริโภคแต่ละคนจะน าไปสู่ความจ าเป็นในความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่าง
กัน ซึ่งตามหลักทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ตามการแบ่งส่วนตลาดการเลือกซื้อสินค้าหรือ
บริการล้วนมาจากรูปแบบของการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตัว ลักษณะส่วนบุคคล จึงได้
มีการพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นร
ภัทร สถานสถิต์ (2550) ได้ท าการศึกษา  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษาพบว่า   ปริมาณการใช้บัตรเครดิตมีความแตกต่างกัน
กับอายุ ระดับรายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางครอบครัวมีวงเงินในบัตรเครดิต
แตกต่างกัน  งานวิจัยของกุลนาถ  แจ่มจ ารัส  (2552)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ
ผู้บริโภคกรณีศึกษา : ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยส าหรับเหตุผลในการใช้บัตรเครดิตคือสะดวก
ไม่ต้องพกเงินสด ความถี่ในการใช้บัตรเครดิตต่อเดือน 1-5 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ใช้ในห้างสรรพสินค้า โดย
เฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน และช าระที่เคาเตอร์ธนาคาร    
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตร
เครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจัยด้านการตลาดด้านราคา  ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
เนื่องจากพฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือการตอบสนอง 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ อันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งผู้ซื้อจะ
แบ่งการตัดสินใจออกเป็นขั้นๆ เริ่มต้นจากการตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงเลือกตรา
ผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเป็นสินค้าหรือบริการที่มีราคาแพง มีความซับซ้อน ผู้ซื้ออาจจะพิจารณาเลือกผู้ขาย
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ  จากนั้นจะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่จะซื้อโดยอาจจะเลือกซื้อเมื่อสินค้าเดิมหมด 
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หรือซื้อเมื่อมีการมอบข้อเสนอพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลถึงการตัดสินใจในปริมาณท่ีจะซื้อ  รวมถึงการรับรู้ถึง
ความต้องการ ผู้บริโภครายหนึ่งๆ จะตระหนักถึงความต้องการในสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่ายังขาดหายไปใน
ชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาเติมให้กับความต้องการนั้น  และมีการกระตุ้นจาก
ปัจจัยกาตลาด  ซึ่งผลการศึกษาสอคล้องกับงานวิจัยของ  นรภัทร สถานสถิต์ (2550) ได้ท าการศึกษา  
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต  ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัว อย่าง
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย  กลุ่มตัวอย่างให้ให้
ความส าคัญในระดับมาก   เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  วนนันท์ เตมีศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
ผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต โดยวิธีจัดล าดับ
คะแนนความส าคัญนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตในแต่ละปัจจัยมากที่สุด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์คือ ความส าคัญด้านการพิจารณาเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก ปัจจัยด้าน
ราคาคือค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานแรกเข้า/รายปีฟรี ปัจจัยด้านสถานที ่คือ ความสะดวกในการใช้
บัตรเช่น มีร้านค้าที่ให้บริการรับบัตรจ านวนมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย คือ การได้รับส่วนลด
จากร้านค้าที่ร่วมบริการเป็นจ านวนมาก ปัจจัยด้านการบริการ คือ ความรวดเร็วในการได้รับอนุมัติบัตร
เครดิต และ ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ นั้น คือ ความเชื่อมั่นว่าการถือบริการจากบัตรเครดิตมีความปลอดภัย  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชร์ทิตา กะการต ี(2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่า สาขาของ
สถาบันการเงินมีรูปลักษณ์สวยงามทันสมัย มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญเช่นเดียวกัน  และพบว่า  พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภค ด้านความถี่
ในการใช้บัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  
ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ  พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภค 
ด้านบอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน  มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต
ของผู้บริโภค ด้านประเภทสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ถือบัตร

เครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย
ไปใช้ ดังนี้ 

1. จากการวิจัย พบว่า  ผู้บริโภค ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านอายุ  ด้าน 
ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตแตกต่างกัน  จึงควรให้ความส าคัญ รวมทั้งสนใจการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ จ าแนกตามลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยก าหนดรูปแบบของบริการ
ที่มีความหลากหลาหลายประเภท  เหมาะสมต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 

2 . จากการวิจัย  พบว่า  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด   ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย     ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
                   2.1 ด้านราคา  ควรมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี  อัตราดอกเบี้ย  ค่าปรับ 
ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการอ่ืนในการใช้บัตรเครดิตมีความเหมาะสม  และมีอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ให้มีความเหมาะสม 
        2.2 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ควรให้ความส าคัญกับมีการจัดช่องทางการรับ
ช าระยอดใช้จ่ายที่หลากหลาย รวมถึงจัดให้มีช่องทางบริการรับสมัครบัตรเครดิตตามสถานที่ต่าง ๆ 
ด้วยจ านวนสาขารับสมัครบัตรเครดิตหลายสาขา  และมีจ านวนร้านค้าที่รับช าระด้วยบัตรเครดิต
จ านวนมาก 
       2.3 ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด  ควรมีการส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนร้านค้าที่
รับช าระด้วยบัตรเครดิตจ านวนมาก  รวมถึงช่องทางบริการรับสมัครบัตรเครดิตตามสถานที่ต่าง ๆ 
และเพ่ิมจ านวนสาขารับสมัครบัตรเครดิตหลายสาขา 
       2.4 ด้านลักษณะทางกายภาพ  ควรให้ความส าคัญกับการจัดสาขาสถาบันการเงินมี
รูปลักษณ์สวยงามทันสมัย  มีความสะอาดเรียบร้อย  และความจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีความพร้อม
และทันสมัย 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรเพ่ิมปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรม
การใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตมากขึ้น 
  2. ควรศึกษาวิธีการจัดท าวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ท าให้ทราบถึง
ข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไป 
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กำรศึกษำภำวะผู้น ำที่มผีลต่อควำมส ำเรจ็ขององค์กำร ในทศันคตขิองผูม้ีงำนท ำ
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

ธิปวรรณ ข าพ่วง* 
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยหัวข้อการศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ในทัศนคติของผู้มี
งานท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาวะผู้น าที่ท า
ให้องค์การให้ประสบความส าเร็จได้ ในทัศนคติของผู้มีงานท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
น าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์การและการบริหารงานในองค์การของผู้วิจัยต่อไป 
โดยการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับภาวะ
ผู้น าเชิงพฤติกรรมที่มีต่อความส าเร็จขององค์การ โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ
ข้อมูลและวิ เคราะห์ด้ วยสถิติ เชิ งพรรณนา ได้แก่  การหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) และความแปรปรวน(Variance) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน 
  การศึกษาวิจัยนี้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 สมมติฐานคือ 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาวะ
ผู้น าเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์การ และ 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การมากกว่าภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม  
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20 - 37 ปี ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งการท างานเป็นพนักงาน มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป และมีระดับรายได้ต่อเดือน (ไม่รวมรายได้พิเศษ) 25,001 - 35,000 บาทต่อเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
องค์การ มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ 0.501 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.501, p-value <0.001) และมีทิศทางเดียวกัน ภาวะ
ผู้น าเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์การ มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ 0.504 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 
0.504, p-value <0.001) และมีทิศทางเดียวกัน  

                                                           
*นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (Score Weight) เท่ากับ 0.445 ส่วนภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมมี
ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (Score Weight) เท่ากับ 0.336 
แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การมากกว่าภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมในทัศนคติของผู้มีงานท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ผลการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิดส่วนใหญ่ต้องการผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน สนับสนุนการท างานของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะใน 2 ด้าน ด้านแรกเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จในองค์การมีความแม่นย ามากขึ้น 
อาจมีการท าการศึกษาวิจัยแบบทดลองต่อไปได้ หรืออาจเป็นการศึกษาวิจัยกับกลุ่มประชากรอ่ืน เช่น 
กลุ่มคน Generation Z หรือกลุ่มคนในเขตต่างจังหวัด หรือผู้น าชุมชน และด้านที่สอง เกี่ยวกับการ
น าไปปรับใช้ ส าหรับองค์การที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้ตามให้กลายเป็นผู้น าหรือ
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ไป
ปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ภาวะผู้น า อันเป็น
ผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
 
ค ำส ำคัญ: ภาวะผู้น า, ภาวะผู้น าการเปลี่ยนปลง, ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม, ความส าเร็จขององค์การ 
 

1. บทน ำ 
  โลกในยุคปัจจุบันนั้นก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลหรือยุค 4.0 เป็นโลกที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส่งต่อ
ถึงกันได้ง่าย การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่
ส่งผลกระทบต่อองค์การต่าง ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมีความสลับซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น 
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ ทั้งสถานการณ์ทางการเมือง 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความผันผวน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การด าเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลจึงมีความท้าทายเพ่ิมมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแข่งขันทาง
ธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์การธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ทันท่วงที เพ่ือรักษาสภาพการแข่งขันขององค์การ และให้การด าเนินงานของ
องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การต่อไป การที่องค์การใด ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจะประสบความส าเร็จในโลกยุคดิจิทัลได้นั้น มีหลายองค์ประกอบ หลาย
ปัจจัยประกอบกัน ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การคือผู้น า เพราะผู้น าถือเป็นบุคคล
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ส าคัญ ผู้น าเป็นผู้ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และ
เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
  ผู้น า (Leader) คือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
หรือได้รับคัดเลือกขึ้นมาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การ และท า
หน้าที่บริหารจัดการให้องค์การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ  การที่ผู้น าหรือแม้แต่ผู้บริหารขององค์การมีภาวะผู้น า (Leadership) จึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ ความสามารถในการปรับตัว และ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ อีกทั้งตัวผู้น าเอง ยังเป็นบุคคลที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์การ และยังส่งผลไปถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน และความภักดีต่อองค์การของ
พนักงานทุกระดับอีกด้วย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จของ
องค์การ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาภาวะผู้น าสองรูปแบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Leadership) ตามแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (1993) ซึ่งมี 2 องค์ประกอบคือ 1) 
พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นงาน (Job Centered) และ 2) พฤติกรรมผู้น าแบบเน้นคน (Employee Centered) 
เปรียบเทียบกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ตามแนวทางที่ Burn 
(1993) น าเสนอ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบคือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) 2) 
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 
และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เพ่ือดูอิทธิพลของภาวะ
ผู้น าว่ารูปแบบใดมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ โดยความส าเร็จขององค์การนั้น มีองค์ประกอบของการ
ชี้วัดความส าเร็จ 4 ปัจจัยคือ 1) ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ 2) ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การ 3) ความพึงพอใจในงาน และ 4) ความภักดีต่อองค์การ  
  ผู้วิจัยเลือกศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership) เปรียบเทียบกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เนื่องด้วยภาวะผู้น าทั้งสองรูปแบบนั้นมี
แนวทางการศึกษาโดยนักวิชาการที่แตกต่างกัน การศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมเป็นการศึกษา
พฤติกรรมของตัวผู้น า ส่วนการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการศึกษาภาวะผู้น าในแนว
ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
มีคุณธรรม (Morality) และกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้ผู้ตามสามารถกลายเป็น
ผู้น าได้ ความแตกต่างกันของกระบวนทัศน์ในการศึกษาภาวะผู้น านั้น ท าให้ผู้วิจัยให้ความสนใจ
พิจารณาเพ่ือเปรียบเทียบหาอิทธิพลของภาวะผู้น าในแต่ละรูปแบบว่ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
องค์การแตกต่างกันอย่างไร 
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  ผู้วิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีงานท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยผู้มี
งานท านั้น เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการด าเนินงานขององค์การ อีกทั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ยังเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายขององค์การ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีองค์การหลายขนาด และ
มีทั้งองค์การที่ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังให้เป็นกรณีศึกษาให้กับผู้วิจัย และผู้สนใจในการศึกษา
ภาวะผู้น า หรือบุคคลที่ท างานด้านการพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือในไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับบุคลากรในองค์การต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  การศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การในทัศนคติของผู้มีงานท าในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ในทัศนคติของผู้มีงานท าในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  2.2 เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับพนักงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป  
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรในการศึกษา
วิจัยหัวข้อการศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ในทัศนคติของผู้มีงานท าในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ดังนี้  
ตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยนี้ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน) ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ตามแนวคิดจาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (พฤติกรมแบบเน้นงาน และพฤติกรรมแบบเน้น
คน) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความส าเร็จขององค์การ 
(ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ ความพึงพอใจ
ในงาน และความภักดีต่อองค์การ) จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 



262 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้มีงาน
ท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,270,986 คน (ข้อมูลไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 
2561) ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenient Sampling) โดยจัดท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.957 เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และท าการทบทวนวรรณกรรมในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS 
for Windows Version 16.0) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ และน าเสนอผล
การศึกษาโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) ความแปรปรวน (Variance) และการใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 

ควำมส ำเร็จขององค์กำร 
▪ ควำมสำมำรถในกำร

ปรับตัวขององค์กำร 

▪ ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำร 

▪ ควำมพึงพอใจในงำน 
▪ ควำมภักดีต่อองค์กำร 

ข้อมูลทั่วไป 
▪ เพศ  
▪ อำย ุ
▪ ระดับกำรศึกษำ 
▪ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
▪ ต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั 
▪ รำยได้ต่อเดือน 

 
ภำวะผู้น ำเชิงพฤติกรรม (มหำวิทยำลัย
มิชิแกน, 1993) 

▪ แบบเน้นงำน (Job Centered) 
▪ แบบเน้นคน (Employee 

Centered) 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Burn, 1987) 
▪ กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 
▪ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
▪ กำรกระตุ้นทำงปัญญำ 
▪ กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจก

บุคคล 
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Statistics) ได้แก่ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ช่วงระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่ เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 

  จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 163 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 76.07) มีอายุระหว่าง 20 – 37 ปี (ร้อยละ 72.39) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 60.74) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 11 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 69.00) ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งเป็นพนักงาน (ร้อยละ 62.58) มีรายได้ไม่รวมรายได้พิเศษระหว่าง 25,001  – 35,000 บาท
ต่อเดือน (ร้อยละ 34.36)  
  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉลี่ย 4.56 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ย 4.56 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมี
ค่าเฉลี่ย 4.54 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ย 
4.33 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรม
แบบเน้นคนมีค่าเฉลี่ย 4.44 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) พฤติกรรมแบบเน้นงานมีค่าเฉลี่ย 
3.53 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80)  
  4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จขององค์การ พบว่า ด้าน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การมีค่าเฉลี่ย 4.04 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) 
ด้านความสามารถในการปรับตัวขององค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.76) ด้านความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ย 3.90 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) ด้านความภักดี
ต่อองค์การมีค่าเฉลี่ย 3.76 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) 
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม
มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยคือ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.504 (p-value <0.01) และมีทิศทางเดียวกัน และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.501 (p-value < 
0.01) และมีทิศทางเดียวกันตามล าดับ แสดงว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จขององค์การ สรุปได้ตามตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม 

มีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ความส าเร็จ
ขององค์การ 

✓  

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ✓  
 

  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมเป็นตัว
แปรต้นที่เป็นอิสระต่อกัน โดยมีค่า VIF (Variance Inflation Factor) เท่ากับ 1.513 ค่า Tolerance เท่ากับ 
0.661 ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.107 ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน
ดิบ (Score Weight: b) เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับ 0.445 (p-value <0.01) ภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับ 0.336 (p-value 
<0.01) แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การ 
  จากการศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้อเสนอแนะในค าถาม
ปลายเปิด พบว่า ค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 

1) ต้องการผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับองค์ประกอบ “การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์” (Idealized Influence) 

2) ต้องการผู้น าที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท าตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ
องค์ประกอบ “การสร้างแรงบันดาลใจ” (Inspirational Motivation)  

3) ต้องการผู้น าที่รับฟังความคิดเห็นของพนักงานหรือลูกน้อง ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้
การสนับสนุน เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สอดคล้องกับองค์ประกอบ “การกระตุ้นทางปัญญา” 
(Intellectual Stimulation) 

4) ต้องการผู้น าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอาใจใส่พนักงานหรือลูกน้อง เข้าใจพนักงาน 
สอดคล้องกับองค์ประกอบ “การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล” (Individualized Consideration) 
 

5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานที่  1 เพ่ือตรวจสอบว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ พบว่า ทั้งภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จขององค์การ ทั้งนี้ จากการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงให้เห็น
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ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์การ
ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ การที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าไม่สูงมากนั ก 
นั่นเป็นเพราะภาวะผู้น าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่
มีผลต่อความส าเร็จขององค์การมาประกอบกัน 
  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อความส าเร็จของงองค์การ พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การมากกว่าภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม แสดงว่าพฤติกรรม
ผู้น านั้นมีผลต่อความส าเร็จขององค์การเช่นกัน แต่ภาวะผู้น าที่เปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่มี
วิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ มีการกระตุ้นทางปัญญา มีการสร้างแรงบันดาลใจ และมีการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง น่าจะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การได้มากกว่า  
  ข้อจ ากัดของงานวิจัยและข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในอนาคต 
    5.1 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิ ธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenient Sampling) งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีข้อจ ากัดว่า กลุ่มตัวอย่างอาจไม่สามารถเป็นตัวแทน
ประชากรทั้งหมดได้ ดังนั้น หากมีการวิจัยในหัวข้อเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในครั้งถัดไป ควรก าหนด
วิธีการสุ่มตัวอย่างใหม่เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนประชากรได้ 
    5.2 การก าหนดประชากรของงานวิจัยครั้งนี้มีการก าหนดประชากรที่ค่อนข้างกว้าง 
เพราะผู้มีงานท าตามนิยามศัพท์ของงานวิจัยนี้ อาจหมายรวมถึงผู้มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือแม้แต่ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้น มุมมองที่มีต่อภาวะผู้น าอาจมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น หากมีการวิจัยในหัวข้อเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในครั้งถัดไป ควรก าหนดความ
เฉพาะเจาะจงของประชากร หรือผู้น าที่ต้องการศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้การน าผลการวิจัย
ไปใช้งานมีความจ าเพาะเจาะจงกับองค์การแต่ละประเภทมากข้ึน 
    5.3 จากผลการส ารวจข้อมูลผู้ตอบแทบบสอบถามงานวิจัยการศึกษาภาวะผู้น าที่มีผล
ต่อความส าเร็จขององค์การ ในทัศนคติของผู้มีงานท าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงยังไม่ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่งอนาคตจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีงานท าและเป็นแรงงานส าคัญของ
ประเทศ กลุ่มประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เรียกว่าเป็น Generation Z ซึ่งเป็นประชากรที่เกิดในยุค
ดิจิทัล (TCDC: 2561) จากผลการส ารวจประชากรกลุ่มนี้พบว่ามีความแตกต่างทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด อีกท้ังความต้องการในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้จะ
เป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneur) มากกว่าการประกอบอาชีพเป็น
ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนั้น การศึกษาภาวะผู้น าในทัศนคติของคนกลุ่มนี้ อาจท า
ให้เกิดความเข้าใจความต้องการหรือมุมมองของคนกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถปรับ
นโยบายด้านบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคตเมื่อคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นได้  
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  5.4 กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มประชากรที่ท างานในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ไม่ครอบคลุมประชากรที่ท างานในต่างจังหวัดทั้งเมืองใหญ่และเขตชนบท ซึ่งอาจจะมีทัศนคติที่
แตกต่างออกไป ดังนั้น หากมีการวิจัยในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในครั้งถัดไป อาจก าหนดกลุ่ม
ประชากรในต่างจังหวัดได้ 
  5.5 เนื่องจากผู้วิจัยมีโอกาสได้เข้าร่วมงานพัฒนาชุมชน ท าให้ผู้วิจัยพบว่าผู้น าชุมชนใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่เป็นคน Generation Y ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 – 37 ปี (TCDC: 
2561) แนวคิดต่าง ๆ จึงมีความแตกต่างกับผู้น าชุมชนในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มคน Generation X ซึ่งมี
อายุระหว่าง 38 – 52 ปี (TCDC: 2561) ดังนั้น หากมีการวิจัยในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันใน
ครั้งถัดไปนั้น อาจท าการศึกษาในทัศนคติของบุคคลในชุมชนที่มีต่อภาวะผู้น าของชุมชน เพ่ือให้เข้าใจ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น และน าแนวทางไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้น าชุมชนต่อไปได้ 
  5.6 การศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกันนี้ หากมีการออกแบบการวิจัยใหม่เป็นการวิจัยแบบ
ทดลอง (Experimental Design) โดยการเปรียบเทียบองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงกับองค์การที่ไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือทดสอบภาวะผู้น าของผู้น าองค์การ อาจท าให้ทราบอิทธิพลของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นได้ว่ามีผลต่อความส าเร็จขององค์การมากน้อยอย่างไร 
  5.7 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทั้งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหารนั้น 
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้ ดังนั้น อาจต่อยอดการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์อีกหนึ่งตัวแปร เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จขององค์การ หรืออิทธิพลที่มีต่อ
ความส าเร็จขององค์การข้อเสนอแนะในการน าไปปรับใช้ในการบริหารองค์การ 
  ปัจจุบันผู้วิจัยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์การ ผู้วิจัยจึงน าผลที่ได้
จากงานวิจัยชิ้นนี้ไปปรับใช้กับบริษัทแห่งหนึ่ง (ไม่สามารถระบุชื่อบริษัทได้) บริษัทนี้มีจ านวนผู้บริหาร
และพนักงานประมาณ 60 คน และเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์การในด้านระบบการ
บริหารงานภายในองค์การ 
  ผู้วิจัยน าเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์การให้กับผู้บริหาร  ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ SWOT Analysis โดย 
   (1) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์การโดยการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ PEST 
Analysis เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี และใช้เครื่องมือ Five Force Model เพ่ือวิเคราะห์แรงกดดันทาง
ธุรกิจได้แก่ การแข่งขันจากคู่แข่งรายใหม่ การแข่งขันของคู่แข่งปัจจุบัน การต่อรองของลูกค้า การ
ต่อรองของ Supplier และการทดแทนของสินค้าหรือธุรกิจ 
   (2) วิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์การโดยการวิเคราะห์ด้านบุคลากรด้วยเครื่องมือ 
7S ของ McKinsey  
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   (3) วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ 
  2) จัดท า SWOT Matrix เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ และเป้าหมายของ
องค์การทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยกลยุทธ์ขององค์การ ก าหนดออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
   (1) ด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Strategy) 
   (2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) 
   (3) ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน (Operational Strategy – Design Studio) 

3) แต่ละฝ่ายน ากลยุทธ์ขององค์การไปจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
  4) จัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายและก าหนดแนวทางในการประเมินผลส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ 
ในส่วนของการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการใน
การจัดท าดังนี ้
  1) ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
บุคคลเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ 
  2) ทบทวนบทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์การ และอัตราก าลังคนในปัจจุบันของแต่ละฝ่ายโดย
การทบทวนจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3) จัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจากข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปได้
ว่า ปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากระดับความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์การยังไม่เป็นไปตามที่
ผู้บริหารคาดหวัง จึงมีการจัดท าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยในแผนปฏิบัติการนั้น 
ก าหนดกรอบการพัฒนาบุคลกรแต่ละระดับ ดังนี้  
   (1) การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ส่วนตัวเพ่ือการปฏิบัติงาน 50% และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานเพื่อความส าเร็จ 50% 
   (2) การพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารระดับต้น มุ่ ง เน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถส่วนตัวเพ่ือการปฏิบัติงาน 30% และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานเพ่ือความส าเร็จ 70% 
   (3) การพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง มุ่งเน้นการพัฒนา
ผลงานเพ่ือความส าเร็จ 100% 
  4) จากกรอบการพัฒนาความสามารถบุคลากรในข้อ 3) จึ งมีการก าหนดสมรรถนะ 
(Competences) ของบุคลากรในแต่ละระดับ และจัดท าแนวทางการประเมินความรู้ความสามารถของ
บุคลากรแต่ละคนเพ่ือตรวจสอบสมรรถนะที่แท้จริง ก่อนจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลต่อไป 
  5) ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพ่ือให้แต่ละบุคคลมีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
และก าหนดแนวทางในการประเมินผลงาน (Key Performance Indicator – KPIs) อย่างเป็นรูปธรรม 
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  6) ก าหนดผู้รับผิดชอบและกิจกรรมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาบุคลากร จัดท าเป็นแผนการท างานประจ าปีและงบประมาณ และน าเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมกำรเลือกซื้อรถยนต์อีโคคำร์ 
ของประชำชนในจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ธัญพร วศินศรัณย์กุล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คือประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 400 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) จากผลการวิจัยพบว่า  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26 - 32 ปี สถานภาพโสด มีสมาชิกใน
ครอบครัวมากกว่า 3 คน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีการท ากิจกรรมโดยรวม
เกี่ยวกับรถยนต์ในระดับน้อย  มีความสนใจโดยรวมเกี่ยวกับรถยนต์ในระดับปานกลาง และมีความ
คิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับรถยนต์อีโคคาร์ในระดับมาก 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยมี
วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจคือ ตนเองและจะตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ที่ช่วงราคาตั้งแต่ 350,000 - 400,000 บาท โดย
ใช้เวลา 4-6 เดือนในการตัดสินใจซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ยี่ห้อ Toyota 
รุ่น Yaris ผ่านทางโชว์รูมและศูนย์บริการ ด้วยวิธีการผ่อนช าระกับสถาบันทางการเงิน ซึ่งในระยะเวลา 
2 ปีที่ผ่านมาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ซื้อรถยนต์อีโคคาร์และมีแนวโน้มว่าอาจจะซื้อรถยนต์อีโคคาร์
ในอนาคต 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโค
คาร์ ประกอบด้วย ความสนใจส่วนบุคคล , ความคิดเห็นส่วนบุคคล , การออกแบบของรถยนต์ , 
คุณภาพของรถยนต,์ ตราสินค้าของรถยนต์ และราคาของรถยนต์ และกิจกรรมส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์, รถยนต์อีโคคาร์ 

                                                           
*
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1. บทน ำ 

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบันรถยนต์จัดเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับประชาชนส่วนใหญ่เพราะ
สามารถอ านวยความสะดวกในการเดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากกล่าวถึงระบบขนส่งสาธารณะ
ของประเทศไทย ณ เวลานี้ แม้ว่าจะประชาชนจะมีทางเลือกที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งทางน้ า 
ทางอากาศ ระบบราง และทางบกซึ่งถือเป็นเส้นทางหลักที่ไปได้ทั่วถึงทุกจังหวัดในประเทศไทยโดย
พาหนะส าหรับการเดินทางทางบกมีให้เลือกอย่างหลากหลาย แต่ทั้งนี้ระบบขนส่งสาธารณะของ
ประเทศไทยก็ยังไม่เป็นที่โดดเด่น ขาดการจัดระเบียบและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในประเทศไทยนัก นอกจากนี้ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยยังมีจ ากัดอยู่เฉพาะแค่ในเขต
เมือง ทว่าในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดนั้น ระบบขนส่งสาธารณะยังเข้าถึงได้ไม่ครอบคลุมกับทุก
พ้ืนที่มากนัก โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือเป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการผลิตคือ ด้านอุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร ท าให้
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรย้ายถิ่นจากที่อ่ืนมาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากโดยมีประชากร
เป็นอันดับ 2 ของภาคกลางรองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร รถยนต์ส่วนบุคคลจึงเป็นที่ต้องการของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางมากข้ึน 

รถยนต์ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเภทให้ประชาชนเลือกสรรแล้วแต่ความชอบและก าลัง
ทรัพย์ของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการใช้และครอบครองรถยนต์นั้นค่อนข้างสูงไม่ว่าจะ
เป็น ราคาของรถยนต์เอง ค่าประกันภัย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โดยเฉพาะค่าน้ ามันซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจท าให้การซื้อรถยนต์นั้นสามารถสร้างภาระทาง
การเงินให้กับผู้ซื้อได้ไม่น้อย อีกทั้งราคาน้ ามันมีแนวโน้มขึ้นสูงขึ้นมาโดยตลอด ท าให้ผู้ใช้รถยนต์เกิด
ความกังวลต่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว หากพิจารณาถึงคุณสมบัติของรถยนต์ทุกประเภท
ในท้องตลาดแล้ว รถยนต์อีโคคาร์ (Eco Car) หรือรถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology Car) ถือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของรถยนต์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด มีความคล่องตัวสูง เหมาะแก่การขับขี่ในเมือง มี
ราคาย่อมเยาว์สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีอัตราค่าบ ารุงรักษาต่ า และด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 
1,400 ซีซี จึงท าให้เป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ ามันโดยมีอัตราการใช้น้ ามัน  1 ลิตร ต่อ 20 กิโลเมตร ซึ่ง
นอกจากจะเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้รถแล้ว รถยนต์อีโคคาร์ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศอีกด้วย รถยนต์อีโคคาร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือก
หนึ่งส าหรับผู้บริโภคท่ีสนใจจะซื้อรถยนต์สักคันเป็นของตนเอง 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นข้อมูลและ
แนวทางให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส าหรับน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยนแผนงานทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ



271 

ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจโดยสามารถน าเอา
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ได้เช่นกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
  2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
  2.4 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

3.1 กิจกรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

3.2 ความสนใจส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

3.3 ความคิดเห็นส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

3.4 การออกแบบของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

3.5 คุณภาพของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

3.6 ตราสินค้าของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

3.7 ราคาของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ เพ่ือที่จะทราบถึงปัจจัยที่ท าให้ประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการเลือกซื้อรถยนต์และส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์การในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรในการท าวิจัยครั้ง
นี้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ได้แก่ กิจกรรม
ส่วนบุคคล ความสนใจส่วนบุคคล และความคิดเห็นส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์  3) ปัจจัย
ทางด้านราคา และตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ จากตัว แปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดัง
ภาพที่ 1   
 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตำม 
( Independent Variable )      ( Dependent Variable ) 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยหรือ/

และศึกษาหรือ/และท างานในจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 400 คน ซึ่งมาจากการศึกษาสถิติจ านวน
ประชากรจังหวัดสมุทรปราการ ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีประชากร จ านวน  
1,310,766 คน ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างโดยมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ 
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 และใช้วิธีการ

ปัจจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ ์

 1. การออกแบบ  

 2. คุณภาพ 

 3. ตราสินค้า 
 

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อ

รถยนต์อีโคคำร์ของ

ประชำชนในจังหวัด

สมุทรปรำกำร 

ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวติ  (AIO) 

 1. กิจกรรม  

 2. ความสนใจ 

 3. ความคิดเห็น 
  

 

ปัจจัยทำงด้ำนรำคำ 
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สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

 5. ผลกำรศึกษำ   
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้   

5.1 ข้อมูลด้ำนลักษณะส่วนบุคคล 

 ข้อมูลทั่วไปลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ จ านวนสมาชิก ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชายร้อยละ 58.25 และมีอายุระหว่าง 26 - 32 ปี ร้อยละ 41.50 สถานภาพโสดร้อยละ 64.75 มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 3 คนข้ึนไป ร้อยละ 83.75 ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 78.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 73 และมีรายได้ต่อเดือน 20,000-
30,000 บาท ร้อยละ 32 

5.2 ข้อมูลปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 
 ปัจจัยย่อยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบไปด้วย ด้านกิจกรรม, ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น พบว่า 

  5.2.1 กลุ่มตัวอย่างมีการท ากิจกรรมโดยรวมเกี่ยวกับรถยนต์ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.538 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในระดับมาก ใช้รถยนต์ในการเดินทางออกต่างจังหวัดในระดับปานกลาง มีการเข้า
ร่วมงานนิทรรศการเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น Motor Show และท ากิจกรรมเกี่ยวกับรถยนต์  เช่น แข่งรถ, 
แข่งแรลลี่, ตกแต่งรถยนต์  เป็นต้น ในระดับน้อย และเข้าร่วมชมรมรถยนต์ที่ชื่นชอบ เช่น Yaris 
Club, Nissan March Club เป็นต้น ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.038 , 3.293, 1.545 และ 
1.733  ตามล าดับ 
   5.2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจโดยรวมเกี่ยวกับรถยนต์ในระดับปานกลางโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.760 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อรถยนต์อีโคคาร์ 
สนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ และสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ใน
ระดับปานกลาง มีความสนใจในการทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ (Test drive) และสนใจรับชมการ
แข่งขันรถยนต์และอ่านบทวิเคราะห์รถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 , 2.935, 
3.25, 2.565, 2.0175 และ 2.5 ตามล าดับ 
   5.2.3 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับรถยนต์อีโคคาร์ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.017 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรถยนต์อีโคคาร์
ว่าเป็นรถยนต์ที่ช่วยในการประหยัดน้ ามัน และเหมาะแก่การใช้งานในเขตเมืองและปริมณฑลในระดับ
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มากที่สุด อีกท้ังยังเหมาะแก่การใช้งานในชีวิตประจ าวัน เหมาะกับคนทุกวัย และเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่า
แก่ซื้อในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.358, 4.2575, 4.040, 3.6425 และ 3.788 ตามล าดับ 

  5.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์และรำคำ 
    5.3.1 ปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของรถยนต์อีโคคาร์ 
  กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของรถยนต์อีโคคาร์ในระดับส าคัญมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.135 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดแก่ รูปทรงของรถยนต์ที่มีความสวยงามและทันสมัย 
ขนาดของรถยนต์ที่มีความกระทัดรัดคล่องตัว และการออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสารที่
กว้างขวาง สวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน รองลงมาคือ ส าคัญระดับมากได้แก่ สีของรถยนต์ที่มีให้
เลือกอย่างหลากหลาย และส าคัญระดับปานกลางได้แก่  อุปกรณ์แต่งรถยนต์ที่มีให้เลือกอย่าง
หลากหลายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.835, 4.355, 4.235, 3.865 และ 1.411 ตามล าดับ 

   5.3.2 ปัจจัยด้ำนคุณภำพของรถยนต์อีโคคำร์ 
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของรถยนต์อีโค
คาร์ในระดับส าคัญมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.202 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดแก่ อัตราการประหยัดน้ ามันที่สูง สมรรถนะในการขับขี่ที่ดี  และ
ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้จริง รองลงมาคือส าคัญระดับมากได้แก่ 
ความทนทานในการใช้งานของรถยนต์ และ ระบบเทคโนโลยีในรถยนต์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.590, 4.373, 4.268, 4.080, 3.700 ตามล าดับ 

   5.3.3 ปัจจัยด้ำนตรำสินค้ำของรถยนต์อีโคคำร ์
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านตราสินค้าของรถยนต์อีโค
คาร์ในระดับส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.879 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างได้
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดแก่ แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ รองลงมาคือ ส าคัญระดับ
มากได้แก่  แบรนด์มีชื่อเสียง สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค และเป็นที่นิยมในท้องตลาด  
ความส าคัญระดับปานกลาง ได้แก่ แบรนด์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีค่าเฉลี่ย 4.468 , 
4.118, 4.148, 3.870 และ 2.790 ตามล าดับ 

   5.3.4 ปัจจัยด้ำนตรำสินค้ำของรถยนต์อีโคคำร์ 
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาของรถยนต์อีโคคาร์
ในระดับส าคัญมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.528 คะแนน สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างได้
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดได้แก่ ราคารถยนต์เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ราคาอะไหล่
ของรถยนต์ไม่แพง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต่ า  และราคามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพของ
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รถยนต์ รองลงมาคือส าคัญระดับมาก ได้แก่  ราคาขายในตลาดมือสอง โดยมีค่าเฉลี่ย  4.265, 4.690, 
4.948, 4.960 และ 3.778 ตามล าดับ 

  5.4 ผลวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคำร์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ผ่านทาง Internet  หรือ 
Social Network คิดเป็นร้อยละ 77.25  โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 69.75 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจคือ ตนเอง คิดเป็นร้อย
ละ 41.75 และจะตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ที่ช่วงราคาตั้งแต่ 350,000 - 400,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 26.5 โดยส่วนมากใช้เวลา 4-6 เดือนในการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ คิดเป็นร้อยละ 38 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากจะเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Yaris คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา
คือยี่ห้อ Nissan รุ่น Almera คิดเป็นร้อยละ 18.25 และจะเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ที่โชว์รูมและ
ศูนย์บริการ คิดเป็นร้อยละ 80.25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะผ่อนช าระกับสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อย
ละ 88 ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ คิดเป็นร้อย
ละ 91 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาจจะซื้อรถยนต์อีโคคาร์ในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 44 

5.5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
   5.5.1 กิจกรรมส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.75 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า กิจกรรม
ส่วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
มีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ -0.057 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลต่อกันใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าประชาชนท ากิจกรรมส่วนบุคคลเกี่ยวกับรถยนต์โดยรวมมากขึ้นก็จะไม่มี
ผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
  5.5.2 ความสนใจส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความ
สนใจส่วนบุคคลมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งในเรื่องของ ความสนใจที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ 
ความสนใจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ การทดลองขับ การแข่งขันรถยนต์และการอ่าน
บทวิเคราะห์รถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.374 แสดงว่า 
ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีความสนใจโดยรวมเกี่ยวกับ
รถยนต์มากขึ้นก็จะมีผลต่อเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากข้ึน  

  5.5.3 ความคิดเห็นส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ความคิดเห็นส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.714 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
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อิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อรถยนต์อีโคคาร์
โดยรวมมากข้ึนก็จะมีผลต่อเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากข้ึน 
   5.5.4 การออกแบบของรถยนต์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.045 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า การออกแบบของรถยนต์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.482 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
อิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากรถยนต์อีคาร์โดยมีการออกแบบที่สวยงามทั้งรูปทรง
ภายนอกที่ทันสมัยและการออกแบบภายในที่กว้างขวาง มีสีสัน อุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกอย่าง
หลากหลายก็จะส่งผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ไปในเชิงบวกมากขึ้น 
   5.5.5 คุณภาพของรถยนต์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.042 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
คุณภาพของรถยนต์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ -0.522 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
อิทธิพลต่อกันในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ หากรถยนต์อีคาร์โดยมีคุณภาพที่ไม่ตรงกับที่ประชาชน
คาดหวังไว้แต่ประชาชนก็ยังจะซื้อรถยนต์อีโคคาร์อันเนื่องมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การออกแบบที่สวย 
โฉบเฉี่ยว ทันสมัย หรือ ซื้อเพราะตราที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง เป็นต้น 
   5.5.6 ตราสินค้าของรถยนต์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ตรา
สินค้าของรถยนต์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.554 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากตราสินค้าของรถยนต์อีคาร์นั้นมีชื่อเสียง น่าเชื่อ เป็นที่ยอมรับแก่
ประชาชนก็จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากข้ึน 
   5.5.7 ราคาของรถยนต์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ตรา
สินค้าของรถยนต์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ซ่ึงมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ -1.127 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันใน
ทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ หากราคาของรถยนต์อีคาร์นั้นมีราคาสูง ขายในตลาดมือสองได้ราคาไม่ดี 
แต่ประชาชนก็ยังจะซื้อรถยนต์อีโคคาร์อันเนื่องมาจากปัจจัยอ่ืนได้แก่ การออกแบบของรถยนต์เช่น 
รูปทรงที่สวยงาม แบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐำน สถิติที่ใช ้ Sig 
ผลกำร
ทดสอบ 

  สมมติฐำนทำงด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต       
สมมติฐานที่ 1  กิจกรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

0.75 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2  ความสนใจส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

0.035 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3  ความคิดเห็นส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

 0.000 ยอมรับ 

 
สมมติฐำนทำงด้ำนปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ ์  

  

สมมติฐานที่ 4  การออกแบบของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

0.045 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5  คุณภาพของรถยนต์ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

0.042 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6  ตราสินค้าของรถยนตส์่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

 0.020 ยอมรับ 

 
สมมติฐำนทำงด้ำนปัจจัยด้ำนรำคำ   

 

สมมติฐานที่ 7 ราคาของรถยนตส์่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 

Logistic 
Regression 
Analysis 

0.006 ยอมรับ 

 

6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

  6.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

  6.1.1 กิจกรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กิจกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการใช้รถยนต์ของ
ประชาชนไม่ว่าจะขับขี่ในเขตเมืองหรือต่างจังหวัดต่างก็ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโค
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คาร์อันเนื่องมาจาก ปัจจุบันรถยนต์อีโคคาร์ออกแบบให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ 
หรือในด้านของตัวรถยนต์ก็มีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งเหมาะกับการขับขี่ทั้งในและนอกเมือง นอกจากนี้
การเข้าร่วมงานแสดงรถยนต์และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมชมรถยนต์รถยนต์ การตกแต่งรถยนต์ 
หรือ การเข้าร่วมแข่งขันรถยนต์ล้วนไม่ท าให้ประชาชนตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์เพราะรถยนต์อีโคคาร์
ไม่ใช่รถยนต์ที่เหมาะแก่การตกแต่ง ดัดแปลง ใช้ในการแข่งขัน หรือเป็นไฮไลท์ของงานนิทรรศการรถยนต์ 
ดังนั้นกิจกรรมส่วนบุคคลจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ  
   6.1.2  ความสนใจส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสนใจส่วนบุคคลส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อประชาชนมีความ
สนใจต่อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น ต่อรถยนต์ชนิดอีโคคาร์ ต่อข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมยานยนต์ หรื อ 
บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ก็จะท าให้ประชาชนได้รับความรู้ในด้านดีต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์
ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันนรถยนต์อีโคคาร์มีออฟชั่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าสมัยก่อนๆจึงท าให้
ประชาชนเกิดการรับรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อรถยนต์อีโคคาร์ท าให้เกิดความสนใจ เกิดสิ่งกระตุ้นท า
ให้เกิดความต้องการ  (Need)  ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ซึ่งมีอิทธิพลท าให้เกิดการตอบสนอง 
(Buyer’s  response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) สอดคล้องกับ
ทฤษฎีแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory ของ Kotler, Philip. (1997) 
   6.1.3 ความคิดเห็นส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นส่วนบุคคลส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อประชาชนมีความคิดเห็น
เชิงบวกต่อรถยนต์อีโคคาร์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการช่วยประหยัดน้ ามัน เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
เหมาะกับคนทุกวัย และคุ้มค่าแก่การซื้อก็จะส่งให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากขึ้น  
   6.1.4 การออกแบบของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การออกแบบของรถยนต์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรถยนต์อีโคคาร์มี
การออกแบบให้รูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกสวยงามไม่ว่าจะเป็น รูปทรงที่โฉบเฉี่ยวสีสันสวยงาม
หลากหลาย ขนาดของรถยนต์ การตกแต่งห้องโดยสารให้สะดวกสบายและอุปกรณ์ตกแต่งที่ทันสมัย ก็
จะส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากยิ่งข้ึน 
   6.1.5 คุณภาพของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพของรถยนต์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรถยนต์อีโคคาร์มี
อัตราการประหยัดน้ ามันสูง มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดี รถยนต์มีความทนทาน มีระบบความปลอดภัยสูง
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็จะส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากยิ่งขึ้น  
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   6.1.6 ตราสินค้าของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตราสินค้าของรถยนต์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อตราสินค้าเป็นที่
น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมในท้องตลาดก็จะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์อีก
ด้วย นอกจากนี้หากทางแบรนด์ให้ความส าคัญกับลูกค้าโดยสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค 
ก็จะส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากยิ่งขึ้น  
   6.1.7 ราคาของรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคค าร์ของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ราคาของรถยนต์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรถยนต์อีโคคาร์มี
ราคาที่เข้าถึงง่าย คุ้มค่าต่อคุณภาพที่ได้รับ มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอะไหล่ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาต่ า และ
ขายทอดในตลาดมือสองได้ดี ก็จะส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากยิ่งขึ้น  

6.2 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
 ผู้บริโภคที่สนใจจะซื้อรถยนต์อีโคคาร์นั้นเป็นผู้ที่มีความสนใจต่อรถยนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ต่อ
รถยนต์ทุกชนิดหรืออีโคคาร์เอง ต่อข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมยานยนต์ หรือ บทวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากความสนใจนี้ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ได้ดี
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อรถยนต์อีโคคาร์ให้มากขึ้นเพ่ือท า
ให้เกิดสิ่งกระตุ้นต่อความต้องการ โดยเพ่ิมการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อ Online อย่างการใช้ Social media,  Blogger, Influencer หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านรถยนต์มาน าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถยนต์เพ่ือดึงดูดความสนใจ และใช้สื่อ 
Offline เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น เพ่ือให้แน่ใจว่า จะสามารถกระตุ้นความสนใจแก่คนได้ทุก
กลุ่ม นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมทดลองขับแก่รถยนต์ทุกรุ่นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการ
ครอบครองรถยนต์อีกด้วย 
 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญที่สุดในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าได้ให้ความส าคัญ
ในระดับมาก ในปัจจุบันลูกค้าได้ให้ความสนใจในเรื่องของการออกแบบที่สวยงาม โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง 
ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องออกแบบรูปทรงของรถยนต์ให้มีความทันสมัยโฉบเฉี่ยว มีสีของรถยนต์ให้เลือกสรรได้
หลากหลาย ออกแบบขนาดรถยนต์ให้มีความคล่องตัว ตกแต่งภายในห้องโดยสารให้มีความกว้าง สะดวก
ต่อการใช้งาน ใช้วัสดุที่คงทน และผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ให้ผู้บริโภคสามารถ Costumize ให้เป็นใน
รูปแบบของตนเองได้ โดยผู้ผลิตจะต้องมีทีมออกแบบที่ดี จัดตั้งทีมวิจัยเพื่อทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือสนองความต้องการซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากขึ้น อีกท้ัง
ควรจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของรถยนต์ซึ่งลูกค้าได้ให้ความส าคัญในระดับมาก ในปัจจุบันประชาชน
หันมาให้ความสนใจในการใช้รถยนต์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซา
และราคาน้ ามันที่ขึ้นลงไม่คงที่ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องใส่ใจในการพัฒนารถยนต์ให้มีอัตราการ
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ประหยัดน้ ามันที่สูง ในขณะเดียวกันเรื่องสมรรถนะการขับขี่ท่ีดี เช่น อัตราเร่ง การยึดเกาะถนน ก็ยังต้อง
รักษาให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ความทนทานและความปลอดภัยในการขับขี่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
ผู้ประกอบการจึงควรเพ่ิมมาตรฐาน QC ให้รอบคอบก่อนที่จะส่งรถออกมายังลูกค้า และหากผู้ผลิต
สามารถสร้างหน่วยงานวิจัยเพ่ือคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่รถยนต์ซึ่งจะต้องใช้ได้จริง
และใช้ง่าย ก็จะให้ประชาชนสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากขึ้น 
 ในส่วนของตราสินค้านั้นถือเป็นสิ่งส าคัญ ผู้ประกอบการควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความ
น่าเชื่อถือเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและให้ความสนใจกับแบรนด์ที่ตนเองเชื่อมั่น โดยการส่ง
มอบรถยนต์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม การประชาสัมพันธ์ที่ดี  เป็นต้น และ
ผู้ประกอบการควรสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคซึ่งปัจจุบัน ลูกค้าทุกคนอยากจะได้รับการบริการ
ที่ดีเสมือนเป็นคนส าคัญ ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถส่งมอบความรู้สึกและประสบการณ์ดี  ๆ
ให้แก่ลูกค้า ก็จะให้ประชาชนสนใจที่จะเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากข้ึน 
 สุดท้ายนี้ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านราคาโดยตั้งราคาที่สามารถเข้าถึงกับคน
ทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) กับรถยนต์อีโคคาร์รุ่นอ่ืน ๆ ที่อยู่ในท้องตลาดแล้วจะต้องมี
ความสมเหตุสมผลเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์อีกด้วย ทั้งนี้หากผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน
ในด้านอะไหล่และการซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าได้ ก็จะให้
ประชาชนสนใจที่จะเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์มากข้ึน 

6.3  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนำคต 
  6.3.1  ควรมีการศึกษาปัจจัยเรื่องเดียวกันในระดับภาค เช่น ภาคกลาง ภาคอีสาน 
ภาคเหนือ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้เก็บข้อมูลได้มากข้ึน 
  6.3.2  ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกในปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เพ่ือจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า 
  6.3.3  ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ว่า เกิดความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใดต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและมีข้อใดที่คาดหวังก่อนซื้อและพบว่าไม่ตรงกับที่คาดหวัง 
  

เอกสำรอ้ำงอิง 

กมลวรรณ วนิชพันธุ. (2556). รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ลักษณะบุคลิกภำพ ของกลุ่มผู้บริโภคเจ 
  เนอร์เรชั่น X และ ผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำแฟชั่นผ่ำนทำง 
  ออนไลน์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กมลภพ ทิพย์ปาละ. (2555). กระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ในกำรซื้อกล้อง 
  สะท้อนภำพเลนส์ เดี่ยวระบบดิจิทัล.  บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาบริการธุรกิจการตลาด ,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



281 

กิตติยา หนูมี. (2557). ทศันคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์อีโคคำร์ในเขตกรุงเทพมหำนคร. บริหารธุรกิจ 
  บัณฑิต, สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
จารุพันธ์ ยาชมภู. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ขนำดไม่เกิน 1,500 ซีซี , 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
จารุวรรณ มีศิริ. (2553). ส่วนประสมทำงกำรตลำดและรูปแบบกำรใช้ชีวิตต่อควำมตั้งใจซื้ อจำน 
  ดำวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ชีวรรณ เจริญสุข. (2557). แนวคิดทฤษฎีทำงกำรตลำด. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561, จาก 
 https://maymayny.wordpress.com/2014/12/07/ 
ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 
ณัฐฌาน  นาวีวงค์. (2015). ปัจจัยกำรตลำด กำรรับรู้และทัศนคติทม่ีผีลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
  อีโคคำร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2547). กำรจัดกำรกำรตลำด. กรุงเทพฯ: เพียร์สนัเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 
ธีรพงศ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคำร์ (Eco-
 Cars) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
นันธิญา ทองบุญส่ง. (2555). ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถอีโคคำร์ของ
 ผู้บริโภคในเขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก. 
ปณิศา ลัญชานนท์. (2548). หลักกำรตลำด. กรุงเทพเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสาร. 
ปรัชญา ปิยะรังษี. (2554) กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรบริโภคสุรำโรงงำนกับสุรำกลั่น  
  ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พีระยุทธ   คุ้มศักดิ์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล  
  (รถยนต์อีโค), บริหารธุรกิจบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.   
ภาณุวัฒน ์ชุ่มชืน่. (2555). พฤติกรรมกำรตัดสนิใจซื้อรถยนตย์ี่ห้อโตโยต้ำ  รุ่นพรีอุส ของผูบ้ริโภคในเขต 
  กรุงเทพมหำนคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ. 
รัฐวชัร์ พัฒนจริะรุจน.์  (2557). ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค. สบืค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561, จาก  
  http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 
ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ. (2552). กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซแท็กซ์.  
ส านักทะเบียนกลาง. (2560). จ ำนวนรำษฎรทั่วรำชอำณำจักร ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร ณ  
  วันที่ 31 ธันวำคม 2560. สบืค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561, จาก http://stat.bora.dopa.go.th  
  /stat/y_stat60.html 



282 

กำรศึกษำอิทธิพลกำรรอ้งเรียนร้องทุกข์กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่  
กรณีศึกษำ เรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ 

ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 

นพดล แก้วพวง* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการกรณีศึกษา (Case 
Study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือศึกษาสาเหตุของผู้ร้องเรียนต่อการอยู่ใน
กระบวนการร้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการร้องเรียนจนสามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนได้ส าเร็จ 
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ประชาชนผู้มาด าเนินการร้องเรียนร้องทุกข์กรณีเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ จ านวน 8 คน และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวน 8 คน ณ ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 16 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการ ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา รวมทั้งวิเคราะห์เอกสารทางราชการและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
ได้แก่ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ดุลยพินิจ 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ตามแต่สภาพบริบทที่แตกต่าง ๆ  
ท าให้การรับรู้ การเข้าใจของประชาชน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันจนเกิดปัญหาข้อเปรียบเทียบและ
ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันต่อหน่วยงานภาครัฐ จึงท าให้ประชาชนมาร้องเรียน และการ
ร้องเรียนมักเกิดจากการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หรือการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร หรือการละเลยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดกรณีการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ดังกล่าว 
 
ค ำส ำคัญ: การร้องเรียนร้องทุกข์ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 noppadon.kaew@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
 กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันอยู่ในสภาวะซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง ภายในประเทศ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้รับมือ 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะภาครัฐ จะเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อการบริหารงานภาครัฐ โดยเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน
ภาครัฐมากยิ่งขึ้น ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งนับเป็นเสียงสะท้อนที่
ส าคัญที่ท าให้ทราบว่าการบริหารงานภาครัฐนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนมาโดยตลอด ท าให้รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความส าคัญต่อบทบาทของศูนย์ด ารงธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
มากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนแลเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม  
 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้ องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ซึ่งจากประกาศฉบับดังกล่าว 
ศูนย์ด ารงธรรมมีผลการด าเนินการนับตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่  21 มิถุนายน 
2561 จ านวนเรื่องรับเข้าท้ังสิ้น 3,265,801 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 3,209,837 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 98.29 ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผลการด าเนินการตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2557 จนถึง เดือนกันยายน 2561 มีจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 8,940 เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 6,971 เรื่อง คิดเป็นร้อยล่ะ 77.98 ผลการด าเนินการเฉพาะปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนกันยายน 2561 มีจ านวนเรื่องท้ังสิ้น 2,222 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1,291 เรื่อง โดยประเภทเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ 1. แจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด 2. ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญทั่วไป 3. ร้องเรียนภาครัฐ จะเห็นได้ว่าจากสถิติดังกล่าว 
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งมากเป็นอันดับที่สาม ได้แก่ เรื่องร้องเรียนภาครัฐ จึงเป็นที่มาส าหรับหัวข้อ
วิจัย “การศึกษาอิทธิพลการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา เรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ” 
 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครั ฐแนวใหม่ 
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
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 2.2 เพ่ือศึกษาสาเหตุของผู้ร้องเรียนต่อการอยู่ในกระบวนการร้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการการร้องเรียนจนสามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนได้ส าเร็จ 
 

3.  วิธีกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยอยู่ที่การด าเนินงานของภาครัฐตามกระบวนการ 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาจากศูนย์ด ารงธรรม  
จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งจะต้องบริหารงาน
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับทฤษฎีการให้บริการและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาอิทธิพลการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
กรณีศึกษา เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากประกรกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์พร้อมกับข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ ซึ่ งได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 8 ท่าน และผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 16 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการร้องเรียน ภายใต้แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ น ามาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดย
ก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้า น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ประกอบกับการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอรายงานใน
ลักษณะพรรณนาความ (Descriptive) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จาก
เอกสารทางวิชาการโดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประมวลข้อมูลและการเชื่อมโยงภายใต้แนวคิด 
ทฤษฎี นโยบาย กฎ และระเบียบด้านการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการร้องเรียนร้องทุกข์ และ
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ น ามาสรุปในภาพรวม 
แล้วน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท ารายงาน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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4.  ผลกำรศึกษำ 

 4.1 ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ร้องเรียน 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 8 ราย สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ ดังนี้ 
 สาเหตุส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม การ
เลือกปฏิบัติ การใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน รวมถึงการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ จากการสัมภาษณ์ประเด็นความเข้าใจในกระบวนงานต่าง ๆ ของการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ พบว่า ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ มีความรู้เข้าใจในระดับพ้ืนฐาน ซึ่งท าให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชน
กับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นและมีความคาดหวังต่อหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับหนึ่งซึ่งยังมองว่า หน่วยงานภาครัฐยังต้องเป็นที่พ่ึงส าหรับประชาชน ในการบริหารงาน
และการจัดการปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การร้องเรียนร้องทุกข์นั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้เป็นเสียงสะท้อนในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสการบริหารงานได้ในระดับหนึ่ง และสามารถท าให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น  

 4.2 ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ร้องเรียน 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 8 ราย 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 สาเหตุการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ พบว่า เกิดจากความเข้าใจไม่
ตรงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน รวมถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งกระทบสิทธิของประชาชน เป็นเหตุให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน จึงมาร้องเรียน ซึ่งความเข้าใจที่ไม่ตรงกันดังกล่าวนั้น เกิดจากประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจต่อกระบวนการบริหารงานภาครัฐในระดับพ้ืนฐาน อันเนื่องมาจาก ข้อมูลเข้าถึงได้ยาก ไม่
มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน รวมถึงการไม่เป็นที่สนใจของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชน มีความคาดหวัง
มากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารงานภาครัฐหรือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐย่อมอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ จึงท าให้ในบางครั้งเป้าประสงค์ของภาครัฐและประชาชน อาจไม่
ตรงกัน จึงท าให้เกิดการร้องเรียน 
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5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา สามารถ สรุปได้ดังนี้  
 5.1 ประเด็นปัจจัยการร้องเรียนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ ร้องเรียน
เนื่องจากปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ดุลยพินิจที่
ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ตามแต่สภาพบริบทที่แตกต่าง ๆ ท า
ให้การรับรู้ การเข้าใจของประชาชน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันจนเกิดปัญหาข้อเปรียบเทียบ และ
ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันต่อหน่วยงานภาครัฐ จึงท าให้ประชาชนมาร้องเรียน และการ
ร้องเรียนมักเกิดจากการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หรือการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่
เหมาะเท่าที่ควร หรือการละเลยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในแง่ของผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ รับ
เรื่องร้องเรียน ล้วนมีความเห็นที่ตรงกันต่อประเด็นปัจจัยการร้องเรียนดังกล่าว 
 5.2 ประเด็นการรับรู้ รับทราบถึงกระบวนการด าเนินงานของการบริหารงานภาครัฐ  
แนวใหม่ จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความรู้ ความเข้าใจในกรณีเรื่องดังกล่าวมากขึ้น 
แต่ยังจ ากัดอยู่ในขอบเขตความเป็นพ้ืนฐานเท่านั้น ทั้งนี้ การรับรู้ เข้าใจกระบวนการด าเนินงานของ
ภาครัฐนั้น จะได้ความส าคัญนั้น ก็ต่อเมื่อเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับประชาชน ประชาชนถึงจะให้
ความสนใจ หรือความพยายามในการค้นคว้าหาข้อมูล ประกอบกับความรู้พ้ืนฐานของแต่ละคนที่
แตกต่างกัน การเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานจึงมีความเข้าใจ หรือรับรู้ที่แตกต่างกัน 
 5.3 ประเด็นการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์นั้น ในทัศนคติของประชาชน  
ผู้ร้องเรียน ย่อมมีความคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตนได้คาดหวังไว้ แต่ในด้านของบทบาท หน้าที่ และภารกิจของความเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ การด าเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์นั้น ต้องด าเนินการให้อยู่ภายใต้ของกรอบกฎหมาย 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีต่าง ๆ โดยมีผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ดังนั้น บ่อยครั้งที่
ความคาดหวังของประชาชนกับเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐมีความไม่ตรงกัน จึงส่งผลให้เกิดการ
ร้องเรียนการบริหารงานของภาครัฐ 
 5.4 ประเด็นปัจจัยการติดตามเรื่องร้องเรียน จากการสัมภาษณ์ทั้งประชาชนผู้ร้องเรียนและ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ล้วนมีความเห็นตรงกันว่า หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนมีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนจนกว่า
จะได้รับการแก้ไขเยียวยา หรือจนกว่าปัญหาจะได้ด าเนินการจนเป็นที่ยุติ 
 5.5 ประเด็นการร้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ และ 
ช่วยปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐหรือไม่นั้น ทั้งประชาชนผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  
มีความเห็นตรงกันว่า การร้องเรียนถือเป็นการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบหนึ่ง 
เนื่องจาก การร้องเรียนเป็นการแสดง สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการบริหารงานภาครัฐ เป็นการ
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ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การร้องเรียนยังสามารถใช้เป็นแนวทางในป้องกันการเกิดปัญหาในคราวต่อไปได้อีกด้วย 
 5.6 ข้อเสนอแนะ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยจะเห็นได้ว่า กรณีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับ
กรณีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่นั้น มักมีที่มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ทั้ง การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นธรรม ไม่มีมาตรฐาน หรือใช้ดุลยพินิจบนมาตรฐาน 
ที่แตกต่างกัน การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการด้วย  
ความล่าช้า หรือแม้กระทั่งการทุจริตในหน้าที่ ปัญหาต่าง ๆ ล้วนส่งผลก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายแก่ประชาชน หรือแม้แต่ความเสียหายของรัฐที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม่ ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ  
ที่จะท าให้การด าเนินการการบริหารงานภาครัฐบรรลุตามเป้าประสงค์ และมีประสิทธิภาพเท่าที่คว ร 
ด้วยภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของการเป็นหน่วยให้บริการของภาครัฐ แน่นอนว่าประชาชนต้องคาดหวัง
ในการเป็นที่พ่ึง หรือคาดหวังผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานภาครัฐจึง
ต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนต่อกระบวนการบริหารงานภาครัฐต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมช่องทางการติดต่อ ช่องทางการเข้าข้อมูล ให้มากขึ้น 
และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน หรือใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือก่อให้เกิด
ความผาสุกจากการบริหารงานภาครัฐแก่ประชาชนต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจของ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหำนคร 

นรินทร์รัตน์  ธวัชสภุา* 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยขอบเขตของงานวิจัยและกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ที่เคยตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) และอาศัย ท างาน หรือก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
มีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ส าหรับสมมติฐานในงานวิจัยครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยดังกล่าว ข้างต้นนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ให้ความส าคัญในเรื่องของความคุ้มครอง และมาตรฐานการบริการ  จึงท าให้รายได้ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัย 
 
ค ำส ำคัญ: ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: narinrat.yok@gmail.com 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันรถยนต์เข้ามามีบทบาทส าคัญมากในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการ
คมนาคมขนส่งเพ่ือการพาณิชย์ เพราะการเดินทางโดยรถยนต์มีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วและ
สามารถเชื่อมต่อได้ทั่งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีต้นทุนที่ต่ ากว่าบางช่องทางการคมนาคม 
ท าให้จ านวนรถยนต์บนท้องถนนในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่รถยนต์มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนนี้ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น สาเหตุมักเกิดจากความประมาท การเมาสุรา และการไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร โดยมีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน, 2559) ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและความ
เสียหายในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยในด้านชีวิต
และร่างกายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กฎหมายจึงได้ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ทุกคัน
ต้องท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่จะให้ความคุ้มครองในด้านชีวิตและร่างกายแก่ผู้ประสบภัยจาก
รถทุกคน โดยที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนตามวงเงิน
คุ้มครองที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งมีการจ ากัดวงเงินในจ านวนที่ไม่สูงนัก 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมากเกินกว่าที่ประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับจะชดใช้ได้ ท าให้ผู้ประสบภัย ได้แก่ คู่กรณี บุคคลภายนอก ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ 
จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองในส่วนที่เกินกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับรับผิดชอบ 
ดังนั้นจึงมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขึ้นมา เพ่ือคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถยนต์หรือ
การสัญจรทางบกที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ โดยครอบคลุมประเภท
ของภัยและชดเชยความเสียหายมากขึ้น ส่งผลให้การท าประกันภัยรถยนต์  ภาคสมัครใจมีความส าคัญ
อย่างมากต่อเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์ เนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่
เกิดขึ้น รวมถึงท าให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจ คลายความกังวลได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุ ก็จะมีบริษัท
ประกันภัยที่ช่วยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประสบภัยก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
 ธุรกิจประกันภัยรถยนต์จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย โดยตลาดประกันภัยรถยนต์ แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
(Voluntary) ซึ่งจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันภัยรถยนต์ในปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 127,268 ล้าน
บาท สามารถแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 17,105 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 13 และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 110,162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ซึ่งจะเห็นว่า
มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีมูลค่าตลาดที่สูงกว่าประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับค่อนข้างมาก จึงเป็นตลาดส าคัญที่บริษัทประกันวินาศภัยต่าง ๆ ให้ความสนใจในการเข้า
มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
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 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มของประกันวินาศภัย ซึ่ง
รับประกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และสุขภาพ เป็นต้น จากข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานปี 2560 เบี้ยประกันภัยรับ
แบ่งตามประเภทการรับประกันภัยสูงสุด 3 อันดับ คือ 1. ภัยเบ็ดเตล็ด 2. ภัยรถยนต์ 3. อัคคีภัย ซึ่งเมื่อ
เทียบกับปี 2559 พบว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีอัตราการขยายตัวลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 7.7 สาเหตุหลัก
มาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยลดลงในหลายช่องทาง เนื่องจากสภาพการแข่งขันด้านราคา จาก
ข้อมูลและเหตุผลข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันต่อไปในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กับการตัดสินใจ

ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

 
3.  ค ำถำมกำรวิจัย 
 3.1 เหตุผลส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 3.2 รายได้ของผู้บริโภคมีผลต่อการซื้อประกันภัยหรือไม่ 
 

4.  วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ 
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ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 2. ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ การตัดสินใจ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคดิของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  ที่อาศัย ท างาน หรือ
ก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 400 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ด้วย
สมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งใช้สูตรการค านวณ
ขนาดตัวอย่างเพ่ือประมาณสัดส่วนของประชากร โดยได้ก าหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด  คือ p = 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

6. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

ปัจจัยลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตำม 

กำรตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 

ภำคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
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50% หรือ 0.5 และ  q = 50% หรือ 0.5 ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 และจากการค านวณพบว่า ในกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
ได้เก็บเพิ่มร้อยละ 4 หรือเพ่ิมจ านวนอีก 15 ตัวอย่าง รวมทั้งหมดเป็น 400 ตัวอย่าง เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
ตอบรับ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS for Windows Version 20) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผล
การศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่  การวัดขนาด
และทิศทางความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน  ระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วันที่ 1-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

5.  ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลออกเป็นส่วน ๆ ได้ ดังนี้ 

 5.1  ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่าผู้ตอบแบบค าถาม

ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และเป็นเพศหญิง จ านวน 190 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.5 อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และรองลงมาอยู่

ในช่วง 20-29 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.3 และรองลงมาเป็นข้าราชการ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และรองลงมาเป็นปริญญาโท จ านวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.3 และรองลงมา 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 

 5.2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถือ

ครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาเป็นประกันภัย

ประเภท 5 (2+,3+) คิดเป็นร้อยละ 30.0 และประกันภัยประเภท 3 คิดเป็นร้อยละ 24.3 อายุของ

รถยนต์ที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1-3 ปี คิด

เป็นร้อยละ39.0 รองลงมาเป็นอายุรถยนต์ 4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ27.5 อายุรถยนต์มากกว่า 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 21.3 และอายุรถยนต์น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีพฤติกรรมในการซื้อประกันภัย
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รถยนต์ภาคสมัครใจจากช่องทางตัวแทน/นายหน้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาเป็นการ

ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 24.5 อันดับที่ 3 บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อย

ละ 13.3 อันดับที่ 4 เว็ปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 10.8 อันดับที่ 5 บริษัทขายรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 

และอันดับที่ 6 ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 6.0 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ เพ่ือน/คนที่รู้จักคิดเป็นร้อย 23.5 รองลงมาเป็น

บุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ20.5 ตัวแทน/นายหน้า คิดเป็นร้อยละ 17.5 บริษัทขายรถยนต์ คิด

เป็นร้อยละ 15.8 ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 16.8 และธนาคารเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็น

ร้อยละ 6.0 มีช่องทางการรับข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจาก

ตัวแทน/นายหน้า คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาเป็นอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 21.8 อันดับที่ 3 

โทรทัศน์/วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 19.0 อันดับที่ 4 โปสเตอร์/แผ่นพับ/เอกสารแจก คิดเป็นร้อยละ 14.0 

อันดับที่ 5 หนังสือพิมพ์/นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 13.8 และเหตุผลส าคัญที่สุดในการตัดสินใจท า

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อันดับที่ 1 คือ ทราบถึงประโยชน์ของความคุ้มครองและต้องการการ

รับบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 37.8 อันดับที่ 2 คือ ได้รับค าแนะน าจากเพ่ือน/ญาติ/คน

รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 18.5 อันดับที่ 3 คือ ได้รับค าแนะน าจากตัวแทน/นายหน้า คิดเป็นร้อยละ15.8 

อันดับที่ 4 เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีผู้ด าเนินการเรียกร้องและเจรจาค่าสินไหมทดแทนให้ คิดเป็นร้อยละ 

14.3 และอันดับสุดท้าย คือ ถูกบังคับจากบริษัทที่ให้เช่าซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 13.8 

 5.3  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปร

อิสระที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร และตัวแปรตำม พบว่าตัวแปรอิสระท่ีมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่าง 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ เรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (เห็น

ด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านกระบวนการ เรื่องการจัดท ากรมธรรม์ถูกต้องและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.30 (เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านบุคคล เรื่องพนักงานมีความช านาญในการให้ค าแนะน าใน

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย และพนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นที่พึงพอใจ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ เรื่องการมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (เห็นด้วยมากที่สุด) 

และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องมีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (เห็นด้วยมากที่สุด) ในส่วนของตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ต่ าสุดจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ เรื่องการมีที่จอดรถเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (ปานกลาง) และรองลงมาคือ ปัจจัย
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการมีของสมนาคุณส าหรับลูกค้าที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 

(มาก) 

 5.4  ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้  ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 7P’s ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 27 ตัวแปร โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s อันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้า งและการน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.00 ทั้ง 7 ปัจจัย ส่วนปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.96 

 จากผลการท าสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1 ผลการท าสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตำม 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม 

มี
ควำมสัมพันธ์ 

ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์       
       การตัดสินใจซื้อ    
       ประกันภัยรถยนต์ 
       ภาคสมัครใจของ 
       บริษัท กรุงเทพ 
       ประกันภัย จ ากัด  
       (มหาชน) 

  
ปัจจัยด้านราคา   

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   
ปัจจัยด้านบุคลากร   

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

 

 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
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6.  สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

 6.1  ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม 

 จากผลการวิจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่ง

ออกเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 และเพศหญิง ร้อยละ 47.5 โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 

30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 29.3 ระดับ

การศึกษาขั้นสูงสุดของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.3 

 6.2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจของกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถำม จากผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถาม สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้ ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถือครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 45.8 ซึ่งอายุของรถยนต์อยู่ในช่วง 1-3 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 ส าหรับช่อง

ทางการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผ่านตัวแทน/

นายหน้า คิดเป็นร้อยละ 36.0 โดยผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ เพ่ือน/คนรู้จัก คิดเป็น

ร้อยละ 23.5 ช่องทางการรับข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถาม คือ ช่องทางตัวแทน/นายหน้า คิดเป็นร้อยละ 31.5 และส าหรับเหตุผลส าคัญที่สุดใน

การตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การทราบถึง

ประโยชน์ของความคุ้มครองและต้องการการรับบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 37.8 

 6.3  ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจของกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถำม จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 27 ตัวแปร โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถอธิบายได้ดังนี ้

           ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับท่ีค่อนข้างสูง และมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยความคุ้มครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคใจมากท่ีสุด 
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           ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับที่ค่อนข้างสูง และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยค่าเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคใจในระดับมาก  
           ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับที่
ค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายครอบคลุมทั่ว
ประเทศมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคใจมากที่สุด 
           ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับที่
ค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคใจในระดับมาก 
           ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับท่ีค่อนข้างสูง และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานมีความช านาญในการให้ค าแนะน าในรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัย และพนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นที่พึงพอใจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคใจมากท่ีสุด 
           ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับที่ค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีส านักงานเป็น
หลักแหล่ง น่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคใจมากท่ีสุด 
           ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในระดับที่ค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยการจัดท ากรมธรรม์ถูกต้องและรวดเร็ว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์
ภาคใจมากท่ีสุด 
           ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูงสุด คือ ปัจจัยด้านราคา ส าหรับการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Method) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
และระดับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มากที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่ลูกค้าซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค
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สมัครใจกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เพราะสามารถออกแบบกรมธรรม์ที่มีความ
คุ้มครองหลากหลาย และครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการท าประกันภัยรถยนต์ 
           ส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี 
One-Way ANOVA พิจารณาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในเรื่องของความคุ้มครอง และมาตรฐานการบริการ จึงท าให้รายได้ไม่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
 จากผลการวิจัยที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร
ใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
           ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะบริษัทฯ มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแพ็คเกจ
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโครงการรถป้ายแดง เบี้ยประกันภัยตามภูมิภาค เบี้ยส าหรับกลุ่มรถกระบะ เบี้ย
ส าหรับกลุ่มรถใหญ่ เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utilities) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะสามารถขายได้ ด้วยการ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทที่ 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ พรรณ
สุภา อเนกบุญลาภ (2550) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้ความ
คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากท่ีสุด 
           ปัจจัยด้านราคา เรื่องค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ใช้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเคลม การให้ค าแนะน า การติดตามการต่ออายุ ต่างมีความพอใจและมีความเห็นว่าเบี้ยประกันภัย
ที่จ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมกับราคา 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภาค
สมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ยุวดี ปานสาคร (2553) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านอัตราค่าเบี้ยประกันเมื่อเทียบกับที่อ่ืนมากที่สุด  
           ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องมีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายครอบคลุมทั่ว
ประเทศ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัทฯ  มีสาขา ศูนย์บริการตาม
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ห้างสรรพสินค้า และตัวแทน/นายหน้า ครอบคลุมและคอยให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยส่งผลใน
ด้านบวกต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าที่น าเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกของ 
ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ในด้านสถานที่ตั้งของบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ลูกค้า สะดวกต่อการ
เดินทางมาติดต่อ มากที่สุด 
           ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเหตุผลในการซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทที่ 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ พรรณ
สุภา อเนกบุญลาภ (2550) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความชัดเจนในการให้ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ใบปลิว มากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดที่ส าคัญมากในการกระตุ้นยอดขายและแนะน าสินค้าให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า จูง
ใจความต้องการ หรือเตือนความทรงจ าของลูกค้า อันส่งผลต่อความรู้สึก ความเชื่อ พฤติกรรมการ 
และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
           ปัจจัยด้านบุคคล เรื่องพนักงานมีความช านาญในการให้ค าแนะน าในรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัย และพนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นที่พึงพอใจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการอบรม และพัฒนาบุคลากรเป็น
อย่างมาก โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานด้านประกันภัยกับพนักงานใหม่ คอยอัพเดตนโยบาย
และแพ็คเกจใหม่ๆ ของบริษัทฯ จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการเปิดช่องทางให้ลูกค้า
ร้องเรียนในกรณีที่ไม่พอใจในการให้บริการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกของ ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านพนักงานที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นอันดับแรก 
           ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ เรื่องมีส านักงานเป็นหลัก
แหล่ง น่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกของ 
ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพจากการมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ มากที่สุด เนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพเป็นส่วนที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อนั่นเอง 
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           ปัจจัยด้านกระบวนการ เรื่องการจัดท ากรมธรรม์ถูกต้องและรวดเร็ว มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ 
มีการพัฒนาระบบที่จะค่อยช่วยสนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งใส่ใจถึง
ตัวแทนในรายที่มีฐานลูกค้าอยู่จ านวนมาก โดยการช่วยวางระบบให้กับตัวแทนให้สามารถออก
กรมธรรม์เองได้ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และการเพ่ิมระดับการตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกของ ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนักงานขายประกันมากท่ีสุด 
           ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีกล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black 
Box) ที่อธิบายไว้ว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ โดยรายได้เป็นปัจจัย
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นลักษณะด้านหนึ่งของผู้ซื้อที่มี อิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค แต่เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญใน
เรื่องของความคุ้มครอง และมาตรฐานการบริการ จึงท าให้รายได้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ เพราะเห็นว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปนั้นมีความคุ้มค่ากับการบริการที่ได้รับ 

 6.4  ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถรวบรวมแนวคิดจากข้อมูลวิจัย มาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
   1.  กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัท ดังนั้นอาจไม่ค่อยมีเวลา เพราะต้องเข้า-ออกเป็นเวลาประจ า ดังนั้นในบุคคลที่มีรถ
เป็นยานพาหนะในการเดินทาง หากรถมีการขัดข้องจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก บริษัทฯ 
ควรออกนโยบายเพ่ือเพ่ิมยอดขายส าหรับคนกลุ่มนี้ โดยอาจออกแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ที่มีรถ
ทดแทนระหว่างซ่อม เพ่ือขยายตลาดให้มากข้ึน 
   2.  จากข้อมูลอายุรถที่ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) อายุน้อยกว่า 1 ปี มีสัดส่วนน้อยที่สุด จึงมีความเห็นว่าควรมีการเจาะกลุ่มตลาดกลุ่มนี้
เพ่ิมมากขึ้น เพราะรถป้ายแดงส่วนใหญ่พฤติกรรมผู้ขับขี่ค่อนข้างขับอย่างระมัดระวัง ท าให้โอกาศในการ
เกิดเคลมน้อย ดังนั้นควรมีการเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนี้โดยอาจมีของสมนาคุณส าหรับลูกค้าที่น ารถมาท า
ประกัน เป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถ เช่น ที่หุ้มพวงมาลัย ที่ตกแต่งสายเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 
   3.  ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ เนื่องจาก
ธุรกิจประกันภัยถือเป็นธุรกิจบริการอย่างหนึ่งผู้เอาประกันภัยย่อมต้องการได้รับบริการที่ดี รวมถึง
กระบวนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทควรมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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ทั้งในด้านความรู้ความช านาญในเรื่องประกันภัย เพ่ือที่พนักงานจะสามารถตอบข้อซักถามจากผู้เอา
ประกันภัยได้ และเพ่ือที่จะสามารถท างานได้อย่างถูกต้องแม่นยา รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานมีใจ
บริการ เพ่ือที่พนักงานจะได้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ มีอัธยาศัยที่ดี และยังรวมถึงการแต่งกาย
ของพนักงานที่สุภาพมีความเหมาะสม จะสามารถสร้างน่าเชื่อถือให้แก่พนักงานและบริษัทได้ 
ประกอบกับกระบวนการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งการมีศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 
24 ชั่วโมง การให้บริการเมื่อประสบเหตุ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว ซึ่งบริษัทควรมีการ
พัฒนาระบบเพ่ือรองรับความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีบุคลากรที่มี
คุณภาพและกระบวนการให้บริการที่ดี ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ และกลับมาต่ออายุกรมธรรม์กับบริษัท รวมถึงบอกต่อบริการที่ดีแก่คนรอบข้าง 
เป็นการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย 
   4.  จากผลการวิจัยปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) สูงที่สุด และการมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ มีผลต่อปัจจัยการซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจมากที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์องค์การให้
ดูน่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่องการสร้างชื่อเสียงทั้งทางด้านกิจกรรมท า เพ่ือสังคม และความมั่นคงทางด้าน
การเงินของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า 
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ศึกษำกระบวนกำรติดตำมผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่ขำดกำรรำยงำนตัวในงำน

ควบคุมและสอดส่องของส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 

ปต ิ เกียรติการุณ* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษากระบวนการติดตามผู้ถูกคุมประพฤติที่ขาดการ
รายงานตัวในงานควบคุมและสอดส่องของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี  2. เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการคุมความประพฤติในงานควบคุมและสอดส่องของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 
เป็น งานวิจัยใช้การศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 10 คนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและสอดส่องของส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
ชลบุรี 5 คน และพนักงานคุมประพฤติในงานควบคุมและสอดส่องจ านวน 5 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการรายงานตัวในงาน
ควบคุมและสอดส่องของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี รวมกระบวนการติดตามตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ รวมทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน คือ เตือน ตาม ตรวจสอบ การก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้างาน 
จะกระท าโดยการตรวจสอบบันทึกการติดตามในส านวนคดี ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการติดตามตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ขาดการายงานตัว พนักงานคุมประพฤติต้องท าการบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานในการยื่น
เสนอผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้ศาลทราบ ปัญหาในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่
ขาดการายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และไม่แจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติทราบ เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในจังหวัดชลบุรี และในการออกพ้ืนที่
ติดตามส านักงานไม่มีงบประมาณด้านน้ ามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอต่อการออกพ้ืนที่ติดตาม 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาควรมีการปลูกจิตส านึกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ค านึงถึง
ความส าคัญของการคุมความประพฤติและตระหนักถึงบทลงโทษที่ได้รอการลงโทษไว้ เพ่ิมบทลงโทษ
แก่ผู้ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติเพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษที่
เพ่ิมมากขึ้น จัดสรรงบประมาณในการออกพ้ืนที่ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ ขาดการายงานตัว 
ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ แนะน า ตักเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชนไม่ให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติหวนกลับไปกระท าผิดซ้ า และสร้างปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น า
ชุมชนให้เข้าใจถึงความส าคัญของการการคุมความประพฤติและให้การช่วยเหลื อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในการปรับทัศนคติและพฤตินิสัยให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 

ค ำส ำคัญ: คุมประพฤติ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ งานควบคุมและสอดส่อง 

                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
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1. บทน ำ 
 จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ นั้น
ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งเป็นปัญหาสังคมอยู่จนปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาบุคคล 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การตัดสินกันด้วยความรุนแรง  ปัญหาการทะเลาะวิวาทท าร้ายกันจนเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต ปัญหาการก่อความเดือดร้อนให้กับสังคม ด้วยสภาพสังคมและสภาพปัญหาซึ่งส่งผล
ให้มีปัญหาด้านพฤติกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทั้งความก้าวร้าวรุนแรง การลักทรัพย์สิน ปัญหาทางเพศ ล้วนแต่
น าไปสู่การก่ออาชญากรรมและปัญหาอ่ืน ๆ ในสังคม  ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายใน
การพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดที่เน้นการจัดระบบป้องกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในการกระบวนการยุติธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะลด
ปัญหาอาชญากรรมให้น้อยลง แนวทางการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ด้วยการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการป้องกันอาชญากรรมควบคู่ไปกับการปราบปราม ตลอดจนปรับปรุงระบบ
บริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การกระท าผิดมีขอบเขตอยู่ 2 นัย คือ การตีความ
กฎหมาย หมายถึงผู้ที่กระท าผิดกฎหมายอาญาและการตีความในแง่ของสังคม หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรม
ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมต่อต้านหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ประเพณี ศีลธรรมของสังคม ผู้กระท าความผิดกลุ่มนี้ยังไม่ขั้นท าผิดกฎหมายจึงยังไม่มีบทลงโทษตาม
กฎหมาย  แต่เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะก้าวไปสู่การกระท าความผิดกฎหมาย จึงได้มีมาตรการทาง
กฎหมายที่จะน ามาใช้วิธีหนึ่ง คือ การคุมประพฤติ  
 การคุมประพฤติเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นประโยชน์
ของงานคุมประพฤติเพ่ือใช้ในการแก้ไขผู้ต้องขังที่มีจ านวนมากอยู่ในเรือนจ า และค านึงถึงคุณธรรมใน
การลงโทษ เป็นการสร้างความยุติธรรมทางสังคมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกประการ
หนึ่ง การคุมประพฤติในปัจจุบันได้มีการใช้วิธีการคุมประพฤติกับผู้กระท าความผิด ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นว่าวิธีการคุมประพฤติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม ทั้งยังเป็น
การช่วยลดภาระของรัฐบาลในการควบคุมผู้กระท าความผิด โดยมีการให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดที่
ประพฤติตนดี กลับตนเข้าสู่สังคม โดยการก าหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติไว้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เกิด
จากการท าความผิด เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจ าเป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกระท า
ความผิด เพ่ือที่จะได้ด าเนินการป้องกันการที่จะเกิดการท าความผิด ซึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
กระท าความผิดนั้นต้องมีการพัฒนาให้เพ่ิมมากขึ้น เพราะการกระท าความผิดก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งตัวผู้กระท าและผู้ถูกกระท า รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน
และปราบปรามไปเป็นจ านวนมาก หากผู้กระท าความผิดลดลง รัฐสามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวไปใช้
พัฒนาประเทศในด้านอื่นให้เกิดประโยชน์ได้อีก และแก้ไขปัญหาที่เน้นการปราบปรามและการลงโทษ 
กลับจะท าให้ผู้กระท าความผิดมีเพ่ิมมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และยังไม่
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สามารถยับยั้งปัญหาและพฤติกรรมการกระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติที่จะท าการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้ที่กระท าผิดในสังคมให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคมและพัฒนาประเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการติดตามผู้ถูกคุมประพฤติที่ขาดการรายงานตัวในงานควบคุมและ
สอดส่องของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุมประพฤติ 

 การคุมประพฤติ (probation) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ระยะเวลาแห่งการ
พิสูจน์หรือทดลอง เดรสเลอร์ (Drcssler,1962,p.6 อ้างถึงใน เกษวรางค์ จิณะเสน, 2542, หน้า 36) 
ทั้งนี้ หมายถึง การทดสอบความประพฤติหรืออุปนิสัย ศีลธรรมจรรยา และระเบียบวินัยของบุคคลว่า
เหมาะสมหรือไม่ ที่จะอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลอ่ืน ๆ หรือก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลใดเข้ามารับ
ต าแหน่งในกิจการส าคัญ ก็มักจะให้บุคคลนั้นเข้าฝึกงานโดนมีผู้ควบคุมในระยะหนึ่งก่อน 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (อ้างถึงใน. เกษวรางค์ จิณะเสน, 2542, หน้า 37) ได้ให้ค า
จ ากัดความว่า การคุมประพฤติ คือ การที่ศาลปล่อยตัวจ าเลยกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยวาง
ข้อก าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติข้อเดียว หรือหลากข้อ หรือไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เลยก็ได้เพ่ือให้จ าเลยซึ่ง
อยู่ในฐานะผู้ถูกคุมประพฤติ ปฏิบัติตามข้อก าหนดเงื่อนไขนั้น และให้พนักงานคุมประพฤติหรือ
พนักงานสังคมสงเคราะห์ ท าหน้าที่สอดส่องและท าการรายงานเสนอต่อศาล 

ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ (2539, หน้า 17 ) ให้ค าก าจัดความไว้ว่า การคุมประพฤติ หมายถึง
มาตรการทางกฎหมาย (legal measure) ส าหรับผู้กระท าผิดโดยวิธีปล่อยตัวไปด้วยความไว้วางใจว่า
ผู้นั้นจะประพฤติตัวดีได้ตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด และให้อยู่ในความสอดส่องดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติ จุดมุ่งหมายของการคุมประพฤติก็คือ เพ่ือแก้ไขผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล และมุ่ง
ป้องกันสังคมให้ปลอดภัย ในขณะเดียวกันพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติ
ให้ปรับตัวเสียใหม่ 

สุพจน์ สุโรจน์ (2525, หน้า 195-196) ได้สรุปว่าการคุมประพฤติ หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะทางกฎหมายว่า การที่ผู้กระท าผิดจะถูกเรียกว่า ผู้ถูกคุมประพฤตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่
ได้กระท าความผิดมาก่อน และศาลได้มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้คุมประพฤติผู้กระท าผิดคนนั้นไว้ 
และให้อยู่ภายใต้การควบคุมสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ 
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2. ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล หมายถึง การที่ผู้กระท าความผิดคนใดจะถูกคุมความ
ประพฤติได้นั้น ต้องมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้คุมความประพฤติจ าเลยโดยตรง 

3. กระบวนการยุติธรรม กระบวนการหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 2 
ขั้นตอน คือ 

  3.1 การสืบเสาะและพินิจจ าเลยแล้วท ารายงานเสนอต่อศาลก่อนจะมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง 

  3.2 การควบคุมสอดส่อง หลังจากศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คุมความ
ประพฤติจ าเลยโดยก าหนดเงื่อนไขให้จ าเลยปฏิบัติตามแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่
หน้าที่ควบคุมและสอดส่องจ าเลนให้ปฏิบัติตามที่ศาลก าหนดไว้ ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติฝ่าฝืน
เงื่อนไขหรือกระท าความผิดขึ้นอีก พนักงานคุมประพฤติจะต้องท ารายงานเสนอให้ศาลทราบ เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป แต่ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนดด้วยดี 
พนักงานคุมประพฤติก็จะต้องรายงานต่อให้ศาลทราบเป็นครั้งคราว จนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลา
คุมความประพฤติและรายงานครั้งสุดท้ายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาคุมประพฤติแล้ว 

4. ระบบงาน หมายความว่า จะต้องมีหน่วยงานและการบริหารงานโดยมีสายการบังคับบัญชาจาก
สูงไปหาต่ า คือ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการต่าง  ๆ 
ระบบงานคุมประพฤติในบางประเทศก็มีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ระดับกรม หรือคณะกรรมการ และใน
บางแห่งก็มีระดับเป็นส านักงานระดับกอง 

 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546, หน้า 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการก าหนดเป้าหมายและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ประสิทธิผลสามารถวัดได้จากการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งกันไวได้มากน้อยเพียงใด  

 ธงชัย สันติวงษ์ (2537, หน้า 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการท างานที่สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  การวัดผลที่ท าได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากผลที่ออกมาสูงตามเป้าหมาย
ถือว่าเกิดประสิทธิผลในการท างาน  

กำรประเมินวัดประสิทธิผลขององค์กำร  

 ประสิทธิผลมีความส าคัญอย่างมาก ในองค์การนับว่าเป็นการประเมินผลขั้นสุดท้ายว่าการ
บริหารองค์การนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ องค์การจะอยู่รอดและมีความ
ยั่งยืนขึ้นอยู่กับประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีความส าคัญต่อองค์การ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537) 
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        1. ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ การจัดตั้งองค์การย่อมก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 

        2. ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อมต้อง
มีการวางแผน ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าที่การบริหาร
การปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

        3. ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ด าเนินการได้ตามแผนงานกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุผลตาวัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์การ แสดง
ว่าองค์การมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับองค์การ 

  

4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการติดตาม เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติขาดการรายงานตัว โดยการตรวจสอบประวัติการ
กระท าผิด โทรศัพท์ตาม ส่งจดหมายเตือน ออกพ้ืนที่เพ่ือติดตามหรือขอความร่วมมืออาสาสมัครคุม
ประพฤติหรือผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ให้เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยติดตาม การบันทึกข้อมูลในการ
ด าเนินการติดตาม และการก ากับดูแลของหัวหน้างานเพ่ือให้การติดตามเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน 
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการคุมความประพฤติในงานควบคุมและสอดส่อง  

เครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 10 คนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและสอดส่องของส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดชลบุรี 5 คน และพนักงานคุมประพฤติในงานควบคุมและสอดส่องจ านวน 5 คน  
 

5. ผลกำรวิจัย 

ผลกำรสัมภำษณ์ 

ขั้นตอนในกำรติดตำมตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่ขำดกำรรำยงำนตัว  
จากการศึกษาพบว่า การติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการายงานตัวมีขั้นตอน

ทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
  1. เตือน โดยการโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกคุมความประพฤติหรือ

ญาติและคนใกล้ชิดของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ในส านวนคดีและออกหมาย
เตือนไปยังท่ีอยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยการใช้ไปรษณีย์ตอบรับ 
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  2. ตำม โดยการออกพ้ืนที่ติดตาม ตามที่อยู่ปัจจุบันที่พนักงานคุมประพฤติได้
สอบถามข้อมูลไว้และขอความร่วมมือกับอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น าชุมชนเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในพ้ืนที่นั้นๆ ช่วยในการออกพ้ืนที่ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการรายงานตัว 

  3. ตรวจสอบ โดยตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ได้
เสียชีวิตในระหว่างการคุมความประพฤติและตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรจากกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร (CDS : Criminal Database system)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติถูกจับในคดีใหม่หรือไม่ 

กระบวนการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการรายงานตัวทั้งหมดจะต้องมีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและทั้ง 3 ขั้นตอนจะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับจาก
วันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติขาดการรายงานตัวไป 

 หน่วยงำนหรือภำคีที่ช่วยในกำรติดตำมตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่ขำดกำรำยงำนตัว  
จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานหรือภาคีที่มีส่วนช่วยในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่ขาดการรายงานตัวคืออาสาสมัครคุมประพฤติและผู้น าชุมชนเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 กำรก ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรติดตำมตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่ขำดกำรรำยงำน
ตัว 
 จากการศึกษาพบว่า ใช้การตรวจสอบส านวนคดีเมื่อพนักงานคุมประพฤติภายใต้การบังคับ
บัญชาเสนอรายงานผิดเงื่อนไขในการตรวจสอบการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา หากพนักงานคุม
ประพฤติที่ผู้ภายใต้บังคับบัญชาท ารายงานเสนอผิดเงื่อนไขให้ศาลทราบนั้น จะต้องมีการติดตามให้
ครบการะบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีบันทึกการติดตามอยู่ในส านวนคดี เช่น ในบันทึกทาง
โทรศัพท์ หมายเตือนทางไปรษณีย์ บันทึกการออกพ้ืนที่ติดตามหรือบันทึกการออกติดตามของ
อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้น าชุมชน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน 
หลังจากที่ผู้ถูกคุมความประพฤติขาดการรายงานตัวไป ใช้ตัวชี้วัดในเรื่องของการติดตามตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติใน
ความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ 

 ปัญหำในกำรติดตำมตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติท่ีขำดกำรำยงำนตัว  
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือปริมาณคดีที่พนักงานคุมประพฤติรับผิดชอบมี
ปริมาณมากซึ่งพนักงานคุมประพฤติที่ท างานควบคุมและสอดส่องมีจ านวนน้อย  ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยท าให้ไม่สามารถโทรศัพท์เตือนผู้ถูกคุมความประพฤติให้กลับมา
รายงานตัว เมื่อออกพ้ืนที่ติดตามจึงไม่พบตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ให้ไว้และทาง
ส านักงานไม่มีงบประมาณเพียงพอในการออกพ้ืนที่ติดตามและอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น าชุมชน
ในพ้ืนที่นั้นไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการรายงานตัวในพื้นที่เขต
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ปกครองพิเศษเมืองพัทยา พบปัญหาผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีขาดการายงานตัวส่วนใหญ่ประชากรแฝง
จึงไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ท าให้ไม่สามารถติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพ้ืนที่นั้นได้ 
 

6. สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

6.2 สรุปผลกำรวิจัย 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปออกมา ดังนี้ 
ขั้นตอนกำรติดตำมตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่ขำดกำรำยงำนตัว 
พบว่า การติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการรายงานตัวมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

การเตือน การติดตามและการตรวจสอบ กระบวนการติดตามทั้ง 3 ขั้นตอน จะต้องท าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากผู้ถูกคุมความประพฤติขาดการรายงานตัว 

กำรก ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำของหัวหน้ำงำนควบคุมและสอดส่อง 
หัวหน้างานมีการตรวจสอบการติดตามของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการตรวจสอบส านวนคดีเมื่อ

พนักงานคุมประพฤติเสนอรายงานผิดเงื่อนไขให้แก่ศาล ซึ่งการติดตามทั้ง 3 กระบวนการติดตาม
จะต้องมีบันทึกการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น บันทึกข้อความทางโทรศัพท์ หมายเตือน
ทางไปรษณีย์ บันทึกการออกพ้ืนที่ติดตามของพนักงานคุมประพฤติ บันทึกการออกพ้ืนที่ติดตามของ
อาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น าชุมชน ผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ผลการตรวจสอบทะเบียน
ประวัติอาชญากร (CDS: Criminal Database system) และมีตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคุมประพฤต ิ

ปัญหำในกำรติดตำมตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่ขำดกำรรำยงำน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
1. ปัญหาในการบริหารจัดการ คือ นโยบายการออกพ้ืนที่ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่

ขาดการรายงานตัวแต่ไม่มีงบประมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกพ้ืนที่ติดตาม 
2. ปัญหาด้านคนกับปริมาณงาน คือ พนักงานคุมประพฤติในงานควบคุมและสอดส่องปฏิบัติ

หน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ทันต่อเวลาเนื่องจากมีปริมาณคดีเยอะแต่พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานมี
จ านวนน้อย (Workload)  

3. ปัญหาด้านผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่
เข้ามาท างานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อย ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ 

6.2 อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในงานควบคุมและ
สอดส่องของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี มีกระบวนทั้งหมด 3 กระบวนการ 1. เตือน โดยการ
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โทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกคุมความประพฤติและญาติพ่ีน้องหรือบุคคลใกล้ชิดที่
พนักงานคุมประพฤติได้สอบถามไว้ และการออกหมายตามโดยการใช้ไปรษณีย์ตอบรับไปตามที่อยู่
ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ ตาม คือพนักงานคุมประพฤติออกไป
ตามผู้ถูกคุมความประพฤติตามที่อยู่ปัจจุบันที่พนักงานคุมประพฤติได้สอบถามผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไว้และขอความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น าชุมชนในพ้ืนที่นั้นช่วยในการออกติดตามตัวผู้
ถูกคุมความประพฤติ ตรวจสอบ คือการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ถูกคุมความ
ประพฤตินั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระบวนการทั้งหมดมีระยะเวลา 15 วัน ซึ่งในการตรวจสอบ
การติดตามของผู้ถูกคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤตินั้น หัวหน้างานควบคุมและสอดส่อง
จะท าการตรวจสอบการติดตามตัวจากข้อมูลบันทึกของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของส านวน เช่น ใบ
บันทึกข้อความทางโทรศัพท์ หมายเตือน และบันทึกการออกพ้ืนที่ติดตามของพนักงานคุมประพฤติ
หรือบันทึกการออกพ้ืนติดตามของอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น าชุมชน หากไม่สามารถติดตามตัวผู้
ถูกคุมความประพฤติให้กลับมารายงานตัวได้ จึงท ารายงานเสนอผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ให้แก่ศาลทราบ 
 การศึกษาประสิทธิผลการคุมความประพฤติในงานควบคุมและสอดส่องของส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดชลบุรีพบว่า ปัญหาการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ไม่สามารถติดตามตัวผู้
ถูกคุมความประพฤติเนื่องจากผู้ถูกคุมไม่ให้ความร่วมมือในการคุมความประพฤติเช่น เปลี่ยนเบอร์
โทรศัพท์แต่ไม่แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ มีการเปลี่ยนที่อยู่บ่อยท าให้ไม่ได้รับหมายเตือนและ
ส่งผลต่อการออกพ้ืนที่ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุม
ประพฤติหรือผู้น าชุมชน งบประมาณที่ได้มาจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการออกพ้ืนที่ติดตาม ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้มีการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติมากขึ้น และท าให้ประสิทธิผลของงาน
ควบคุมและสอดส่องลดลง 

  6.3 ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการออกพ้ืนที่ติดตามตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่ขาดการรายงานตัว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ท าการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างเต็มที่ครบ
ทุกกระบวนการติดตามและเพ่ิมอัตราก าลังในงานควบคุมและสอดส่องเพ่ือนให้สอดคล้องกับปริมาณคดี 
   3. ควรเพ่ิมบทลงโทษส าหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ เนื่องจากการคุมความประพฤตินั้นถือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิด แต่หากยังขาด
จิตส านึกในการปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยแล้วควรจะได้รับโทษที่เพ่ิมข้ึน 
   4. ควรมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้น าชุมชนกับ
พนักงานคุมประพฤติให้เข้าใจถึงความส าคัญของการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาดการรายงานตัว 

  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
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   ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่ขาดการรายงานตัวในมิติของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพ่ือผลการศึกษาจะสามารถเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ และพัฒนา
คุณภาพในการคุมความประพฤติและควรมีการศึกษาถึงปัจจัยในการขาดการรายงานตัวของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ที่ท าให้เกิดการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติเช่น สภาพแวดล้อม อาชีพ และ
การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการคุมความประพฤติต่อไป 
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรขำยทอดตลำดของกลำงกรมศุลกำกร กรณศีึกษำ 

ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำลำดกระบัง 

ปัฐมาภรณ์ อ่อนน่วม* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนาการขายทอดตลาดของกลางกรมศุลกากร กรณีศึกษา 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
ของกลางของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังและศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการขายทอดตลาดของกลางของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาการขายทอดตลาดของกลาง ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหามีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ปัญหาเรื่องราคา ปัญหาข้อจ ากัดของของ
กลางที่เป็นของต้องก ากัด ปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาการประชาสัมพันธ์ ปัญหารวมกลุ่ม
กันกดราคาในการขายทอดตลาดของกลาง 
 ข้อเสนอจากการศึกษาครั้งนี้ คือ การก าหนดราคาประเมินของกลางที่น าออกขายทอดตลาด
ให้มีความเหมาะสม เช่น การก าหนดส่วนลดเพ่ือค านวณหาราคาประเมินใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพ
ของกลางนั้น การขายทอดตลาดโดยทางอินเตอร์เน็ต (E-auction) รวมทั้งการน าหลักธรรมาภิบาลทั้ง 7 
ด้าน มาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ อ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และต้องมีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้การขายทอดตลาดของกลางของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังประสบ
ความส าเร็จเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ: การขายทอดตลาด กรมศุลกากร 
 

1.  บทน ำ 
ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของ

ที่น าเข้ามาในและส่งออกไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้า
ระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ ควบคู่

                                                           

*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ  กทม. 10240 Email: pattamaporn88@gmail.com 

mailto:pattamaporn88@gmail.com
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กันนั้นกรมศุลกากร ได้พัฒนาระบบงานการจัดองค์กรการ น าระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
บริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับความเจริญ ก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ แล้ว กรมศุลกากรได้ปรับปรุงขยาย
หน่วยงานต่าง ๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 

การขายทอดตลาดของกลางของกรมศุลกากร เป็นการน าของกลางที่ถูกยึด อายัด น าออกมา
จ าหน่าย ซึ่งในแต่ละปีกรมศุลกากรสามารถน ารายได้เข้ารัฐมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งมาตรการในการหารายได้เข้ารัฐอีกทางหนึ่ง  

 

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1) ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกลางของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า

ลาดกระบัง 
2)  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการขายทอดตลาดของกลางของส านักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
3)  ศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง ขั้นตอนวิธีการรวมทั้งระเบียบ 

ค าสั่งและกฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกลางของกรมศุลกากร 
 

3.  วิธีกำรศึกษำ 
ในการด าเนินการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการขายทอดตลาดของกลางของกรม

ศุลกากร กรณีศึกษา ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบ
วิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนด
ระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาได้ก าหนด
กรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินการศึกษา 
โดยสรุปดังต่อไปนี้  

กำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research)  

ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้

กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) นั้น โดยเบื้องต้นทางผู้ศึกษาได้ด าเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบ 

วิธีการวิจัยหรื อกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิง

เอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง  
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กำรสัมภำษณ์ (In-depth Interview)  

ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย  (Methodology) โดยการ 

ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์นั้น ในการก าหนด 

กระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัย  (Methodology) โดยการใช้แบบ 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามเหมือนกันทุกคน เป็นการสัมภาษณ์

แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัย  (Methodology) ที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง  

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดของกลางของส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2561  

กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มที่ 1 คือ ลูกค้าที่ประมูลซื้อทรัพย์ลูกค้าที่ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขาย
ทอดตลาดของกลางของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง 
ตุลาคม จ านวน 7 ราย กลุ่มท่ี 2 คือ คณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 3 ราย โดยเก็บข้อมูลจากทั้ง 2 กลุ่มรวม 10 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ และแบบสมภาษณ์ โดยแบบสมภาษณ์จะ
ท าการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม 1) กลุ่มลูกค้าผู้ที่ประมูลซื้อของกลางจากการขายทอดตลาดของส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังในระหว่าง เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเนื้อหาของการ
สัมภาษณ์จะเป็นลักษณะค าถามที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อของกลาง ความพึงพอใจที่ได้รับจาก
การซื้อทั้งในแง่ของทรัพย์สิน ทัศนคติ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด และรวมถึงปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ 2)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ซึ่งเนื้อหาของการสัมภาษณ์จะเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขายทอดตลาด ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการการด าเนินงาน รวมไปถึงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ที่เกี่ยวเนื่องจากข้อปฏิบัติในการขายทอดตลาดตามข้อก าหนด กฎหมาย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการขายทอดตลาดของกรมศุลกากร กรณีศึกษา ส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 

4.  ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 4.1 ปัญหำเรื่องรำคำสมควรขำยในกำรขำยทอดตลำดของกลำง 
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 การขายทอดตลาดของกลางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อทรัพย์และเพ่ือให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมศุลกากร ดังนั้นในการด าเนินการขายทอดตลาดคณะกรรมการฯ ต้องใช้

ความละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ในขั้นตอนการยึดทรัพย์ การประเมินราคาของกลาง จนกระทั่งถึง

ขั้นตอนขายทอดตลาดของกลาง แม้คณะกรรมการฯ จะมีดุลยพินิจในการอนุมัติให้ขายทรัพย์สิน แต่

คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ทอดตลาดต้องขายทอดตลาดของกลางให้ได้ราคาสูงที่สุดเท่าท่ีสามารถจะท า

ได้ ถ้าหากเห็นว่าราคาที่มีผู้เสนอนั้นยังต่ าเกินไป หากพิจารณาน าออกขายในครั้งต่อไปอาจมีทาง

เป็นไปได้ที่จะมีผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและเป็นราคาที่สูงกว่า คณะกรรมการฯ ควรใช้ดุลยพินิจใน

สถานการณ์เช่นนั้นว่ายังมิใช่กรณีที่มีผู้เสนอราคาที่สมควรขาย เพ่ือรอให้มีผู้เสนอราคาที่เหมาะสมกว่า

และเป็นราคาสูงสุดอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นราคาที่สมควรขายสมตามความมุ่งหมายของกฎหมาย

ไม่ใช่รีบเคาะไม้ขาย มิฉะนั้นอาจท าให้ขายทอดตลาดของกลางได้ในราคาต่ า  

 แนวความคิดพ้ืนฐานของการขายทอดตลาดของกลาง คือ ขายอย่างไรให้ได้ราคาสูงกว่าราคา

ประเมินที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในการท าให้ราคาขายเป็นที่พึงพอใจของทั้งผู้ขายทอดตลาด

และผู้สู้ราคา ในความเป็นจริงคณะกรรมการฯ ต้องการขายของกลางให้ได้ราคาสูง ในขณะที่ผู้ประมูลสู้

ราคาต้องการซื้อในราคาต่ าที่สุด จากการที่ได้ท าการศึกษา พบว่าราคาประเมินของกลางมีความส าคัญ

ต่อการพิจารณาอนุมัติให้ขายทอดตลาดของกลาง เนื่องจากใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาที่สมควรขาย 

โดยการอนุมัติขายของกลางได้นั้นผู้สู้ราคาสูงสุดต้องให้ราคามากกว่าราคาประเมินรวมค่าอากรทุก

ประเภท ตามประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 7 05 06 02 (5.1) ที่ก าหนดว่า “ของ

กลางรายใดที่ราคาประมูลสูงสุดคุ้มราคาประเมินบวกภาษีอากร ให้คณะกรรมการฯ ขายได้” 

 ทั้งนี้ ปัญหาการประเมินของกลางแต่ละรายการถึงแม้จะเป็นของกลางประเภท ชนิดเดียวกัน 

หากแต่ราคาประเมินของกลางมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการประเมินของกลางขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของเจ้าหน้าที่แต่ละราย ซึ่งท าให้ของกลางบางรายไม่สามารถจ าหน่ายได้เพราะราคาประเมินสูงกว่า

ราคาตลาดท าให้ถึงแม้ผู้สู้ราคาเสนอราคาซื้อสูงสุดมาแล้ว แต่คณะกรรมการฯ ก็ยังไม่สามารถจ าหน่าย

ของกลางดังกล่าวได้ ด้วยเหตุว่าไม่คุ้มราคาประเมินรวมค่าอากรทุกประเภท 

  ซึ่งข้อพิจารณาเรื่องราคาขั้นต่ าในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จากทฤษฎีการขายทอดตลาด

ได้กล่าวไว้ว่า ราคาขั้นต่ า (reserve price) คือราคาที่ผู้ขายก าหนดไว้เพ่ือมิให้ผู้เข้าสู้ราคาเสนอราคา

เริ่มต้นต่ ากว่าราคานั้น และท าให้ราคาที่ได้จากการประมูลสูงขึ้น ในการขายทอดตลาดของกลางจะ

ก าหนดราคาเริ่มต้นเป็นราคาขั้นต่ า จะไม่นิยมให้ราคาเริ่มต้นการขายเป็นราคาที่สูง เนื่องจากจะท าให้

ผู้เข้าสู้ราคาไม่มีแรงกระตุ้นในการเสนอราคา เช่น การขายทอดตลาดที่เรียกว่า “Dutch Auction” 

ซึ่งผู้ขายทอดตลาดจะเสนอหรือก าหนดราคาสูงสดของทรัพย์สินที่จะขายไว้เมื่อไม่มีผู้ใดรับซื้อ  

ผู้ทอดตลาดก็จะลดราคาให้ต่ าลงทีละขั้นเรื่อยไป จนกระท่ังมีผู้สนองรับซื้อตามราคาท่ีลดลงมานั้น 
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 ในการขายทอดตลาดที่มีการก าหนดราคาขั้นต่ ามีแนวคิดว่าผู้ขายจะไม่ถูกบังคับให้ขาย ถ้าไม่

มีผู้เสนอราคาที่ยินดีจ่ายเงินเพ่ือประมูลซื้อทรัพย์สินตามราคาที่ผู้ขายยอมรับได้ ดังนั้น ราคาที่ผู้

ทอดตลาดตกลงจะขายได้นั้นควรเท่ากับราคาขั้นต่ าหรือสูงกว่า หากผู้ทอดตลาดเคาะไม้ขายทรัพย์สิน

ไปในราคาที่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ท าให้การขายทอดตลาดนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ ซึ่งการขาย

ทอดตลาดที่มิได้ก าหนดราคาขั้นต่ าไว้จะก่อให้เกิดปัญหาคือผู้ทอดตลาดขาดการตัดสินใจในการเคาะ

ไม้ขายทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการขายทอดตลาด ข้อดีของการขายทอดตลาด

ที่ได้ก าหนดราคาข้ันต่ าไว้ เพ่ือป้องกันมิให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ในราคาท่ีต่ าเกินไป  

 อย่างไรก็ตามในกรณีที่ของกลางรายใดที่มีราคาประเมินไม่เกิน ๕๐๐,000 บาท เมื่อมีผู้ให้

ราคาประมูลสูงสุดคุ้มค่าภาษีอากร, ของกลางรายใดที่มีราคาประเมินไม่เกิน ๕0,000 บาท เมื่อมีผู้ให้

ราคาประมูลสูงสุด ไม่คุ้มค่าภาษีอากร หากมีเหตุผลสมควรขายในราคานั้น ให้คณะกรรมการฯ 

พิจารณาขายได้แล้วสรุปเสนอผู้อ านวยการส่วนที่ก ากับดูแลหน่วยงานของกลาง เพ่ือทราบพร้อม

เหตุผล โดยจุดมุ่งหมายประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 7 05 06 02 ข้อ (5.2) และ 

(5.3) ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ขั้นตอนการขายทอดตลาดของกลางกระท าได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากของกลาง

บางแฟ้มคดีกว่ากระบวนการทางคดีจะสิ้นสุดจนกว่าจะน าออกมาขายทอดตลาดได้อาจจะใช้เวลานาน

ท าให้ของกลางเสื่อมสภาพ ด้อยค่าด้อยราคาลงไปตามกาลเวลาไปจากราคาประเมิน กรณีดังกล่าวได้

ให้อ านาจคณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจหากเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้ก็สามารถกระท าได้ แต่

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯ มักจะด าเนินการโดยวิธีการรับราคาและให้ผู้สู้ราคาสูงสุด

วางเงินมัดจ าร้อยละ 25   ของราคาที่ประมูล และคณะกรรมการฯ จะด าเนินการขออนุมัติต่อผู้มี

อ านาจต่อไป ซึ่งขั้นตอนอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ในกรณีนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่า

คณะกรรมการฯ ควรที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าราคาราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอเข้ามาในการ

ประมูลขายทอดตลาดของกลางนั้นเป็นราคาที่ต่ าเกินไปควรรอไปก่อนอาจจะขายได้ในราคาสูงกว่าที่ผู้

เสนอราคาไว้ หรือราคาดังกล่าวเป็นราคาที่พอสมควรจะเคาะไม้ขายได้ ดุลยพินิจในการอนุมัติขายของ

คณะกรรมการนั้นจะเกิดจากความช านาญในการขายทอดตดลาด ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรที่

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดมีไว้เป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกกล่าวหา

ว่าคณะกรรมการฯ  ท าการขายทอดตลาดของกลางไปโดยไม่สุจริต ดังนั้น เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ควรเป็นการวางกรอบให้คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจเท่านั้น 

 ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับการก าหนดใช้ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 7 05 

06 02 ข้อ (5.2) และ (5.3) เพ่ือให้การขายทอดตลาดของกลางที่มูลค่าไม่สูงมาเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
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 4.2 ปัญหำข้อจ ำกัดของของกลำงท่ีเป็นของต้องก ำกัด 

 ของกลางที่เป็นของต้องก ากัด คือ หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการน าเข้ามา

และการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการน าเข้าและการส่งออกของต้องก ากัด ต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การขายทอดตลาดของกลางที่เป็นของต้องก ากัด คณะกรรมการฯ 

จะระบุเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประมูลไว้ในประกาศขายทอดตลาดของกลาง ท าให้ของกลางประเภทนี้มี

ผู้เข้าร่วมประมูลน้อยราย เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ าประมูล เช่น อาหาร ผู้เข้าร่วม

ประมูลต้องมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น 

 ในกรณีที่ของกลางเป็นรถยนต์ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ข้อ 7 05 06 10 (2) 

ต้องตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 หน่วยงานก่อนน าออกจ าหน่าย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วใช้

เวลานาน อาจจะต้องมีการติดตามหลายครั้ง ซึ่งเมื่อใช้เวลานานและหากมีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่

อาจจะมีความไม่ต่อเนื่องในการติดตาม ท าให้ของกลางมีสภาพเสื่อมไปตามกาลเวลา ด้อยค่าด้อย

ราคาลงไปจากราคาประเมิน 

 4.3 ปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

 การขายทอดตลาดของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ด าเนินการโดย

คณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ซึ่งได้แต่งตั้งโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย 

หัวหน้าฝ่ายของกลางและของตกค้าง, หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1, หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร 

และนักวิชาศุลกากรปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการบางท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการขาย

ทอดตลาด ท าให้ขาดประสบการณ์ทั้งในแง่การใช้กฎระเบียบ หลักการ และการใช้ดุลยพินิจ หรือการ

ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประมูลได้ไม่ชัดเจน รวมทั้งการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ท าให้ขาดความต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติงาน ท าให้ของกลางบางรายการตกหล่นไม่ได้น าออกมาขายทันทีหลังคดีสิ้นสุด เนื่องด้วย

การขาดประสานงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสาร และ

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซ้ าซ้อน ไร้ระเบียบ และไม่มีการติดตามที่ดี ท าให้เมื่อเวลาผ่านพ้นไป

ระยะเวลาหนึ่งของกลางเสื่อมสภาพด้อยค่าลงไป ท าให้เมื่อน าออกมาจ าหน่ายไม่มีผู้สนใจ หรือสภาพ

ของกลางไม่สอดคล้องกับราคาประเมิน  

 อีกประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติของคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง ที่แตกต่างกันใน

แต่ละส านักฯ ท าให้ผู้เข้าร่วมประมูลมีความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติ  เช่น ขั้นตอนการขอดูเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง บางส านักฯ ขอดูก่อนวันประมูล 1 วัน บางส านักฯ ขอดูก่อนเริ่มประมูล หรือบางส านักฯ 

ขอดูหลังประมูลเสร็จแล้ว (เฉพาะผู้ที่ประมูลได้) ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่เสียผลประโยชน์อาจมีความไม่

พอใจและอาจเกิดข้อร้องเรียนถึงแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันนี้ได้ 
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 4.4 ปัญหำกำรประชำสัมพันธ์ 

 ปัญหาจากการประชาสัมพันธ์ การประกาศขายทอดตลาดของกลาง ของส านักงานศุลกากร

ตรวจสินค้าลาดกระบัง กรมศุลกากร จะท าการเผยแพร่ลงในเวบไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ซึ่งบางครั้งบุคคลทั่วไปไม่ทราบว่ามีการขายทอดตลาดของกลางนี้ เนื่องจากไม่ได้

เข้าเวบไซต์เป็นประจ า ท าให้บางครั้งไม่ได้รับข่าวสาร และท าให้มีแต่ผู้เข้าร่วมประมูลรายเดิม  ๆ ซึ่ง

อาจท าให้เกิดการร่วมกันกดราคาได้ ระยะหลังที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Official LINE ของกรมศุลกากรซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2,300 คน  

 4.5 ปัญหำรวมกลุ่มกันกดรำคำในกำรขำยทอดตลำดของกลำง 

 ในการขายทอดตลาดของกลาง ผู้สู้ราคาส่วนมากเป็นพ่อค้าคนกลางที่หวังผลก าไรจากการ

ขายต่อ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพค้าของเก่า ท าให้การเข้าสู้ราคามีอยู่ในบุคคลเฉพาะกลุ่ม จึงอาจเกิด

การฮ้ัวราคาหรือรวมกลุ่มกันกดราคาขายทรัพย์สินให้ต่ าลง ในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

ราคาประมูลสูงสุดที่เสนอมาว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินบวกค่าอากรทุกประเภทหรือไม่ ถ้าหาก

เป็นราคาที่สูกว่าก็จะอนุมัติขาย แต่ถ้าหากไม่ใช่ก็จะพิจารณาว่าใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด สภาพของ

กลางทรุดโทรมหรือเสื่อมค่าลงหรือไม่ หรือหากเก็บไว้ขายครั้งต่อไปราคาของกลางอาจจะลดลงไปอีก 

ก็อาจใช้เป็นเหตุผลที่อนุมัติขายได้ 

 

5.  สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้น พอกล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาจากการประเมินราคาของกลาง จากการศึกษาพบว่าราคาประเมินของกลางมี
ความส าคัญต่อกระบวนการขายทอดตลาดของกลาง เนื่องจากน ามาใช้เป็นราคาก าหนดขั้นต่ าในการ
พิจารณาอนุมัติให้ขายของกลางนั้นได้ ในบางครั้งอาจมีปัญหาที่ราคาของกลางที่ประเมินไว้มีราคาสูง
กว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ หรือสภาวะแวดล้อมการเก็บรักษาที่ส่งผล
ให้ราคาทรัพย์สินนั้นสูงขึ้นหรือต่ าลง ดังนั้น ในการประเมินราคาทรัพย์สินจึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ประเมินให้เหมาะสมกับสภาพ โดยน าหลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหลักอุปสงค์อุปทาน 
หลักความเปลี่ยนแปลง หลักประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด มาใช้ในการก าหนดมูลค่าของกลาง เพ่ือให้
ราคาประเมินที่ได้เป็นไปตามสภาพของตลาดอย่างแท้จริง เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาของ
กลางสูงเกินไปท าให้เกิดปัญหาในการขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากราคาประเมินที่สูง 
ท าให้ไม่มีผู้สนใจเข้ามาซื้อของกลาง เป็นภาระแก่ผู้เก็บรักษาที่จะต้องใช้พ้ืนที่ดูแลรักษา ซึ่งไม่สามารถ
เรียกร้องค่าภาระผูกพันในการเก็บรักษาได้  
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 2. ปัญหาจากการประชาสัมพันธ์ การประกาศขายทอดตลาดของกลาง ของส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง กรมศุลกากร จะท าการเผยแพร่ลงในเวบไซต์ www.customs.go.th 
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งบางครั้งบุคคลทั่วไปไม่ทราบว่ามีการขายทอดตลาดของกลางนี้ เนื่องจาก
ไม่ได้เข้าเวบไซต์เป็นประจ า ท าให้บางครั้งไม่ได้รับข่าวสาร และท าให้มีแต่ผู้เข้าร่วมประมูลรายเดิม  ๆ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดการร่วมกันกดราคาได้ 
 ในที่นี้ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะบางประการอาจจะมีส่วนช่วยให้การขายทอดตลาดของกลาง        
ของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1. การก าหนดโดยใช้ราคาประเมินรวมอากรทุกประเภท มาเป็นตัวก าหนดราคาข้ันต่ า ซึ่งของ
กลางบางรายการกว่าคดีจะสิ้นสุดและน าของกลางออกมาขายทอดตลาดอาจใช้เวลานาน ของกลาง
อาจเสื่อมสภาพและด้อยค่าลงตามกาลเวลา ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ควรก าหนดราคาประเมินโดยใช้
หลักพ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการค านวณราคาที่สมควรขาย โดยพิจารณาจากความเป็นไปของ
กลไกตลาด ได้แก่ หลักอุปสงค์และอุปทาน หลักแห่งความเปลี่ยนแปลง โดยอาจน าช่วงระยะเวลา 
(จ านวนปี) นับจากวันที่ยึดของกลางนั้นมาเป็นส่วนลดเพ่ือค านวณหาราคาประเมินใหม่ให้เหมาะสม
กับสภาพ ของกลางนั้น ตัวอย่างเช่น ส่วนลดจากราคาประเมินร้อยละ 5 ต่อปี  
 2. การขายทอดตลาดของกลางควรเพ่ิมเติมรูปแบบในการประมูลซื้อทรัพย์โดยทาง
อินเตอร์เน็ต (E-auction) โดยก าหนดให้ผู้สนใจสามารถเสนอซื้อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต อาจ
ก าหนดให้ผู้ประมูลซื้อต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน และเลือกรายการของกลางที่ต้องการซื้อพร้อมกรอก
ข้อมูลต่าง ๆ โดยจะขายทรัพย์สินให้ผู้เสนอราคาสูงสุด หรืออาจให้บริษัทตัวแทนหรือนายหน้าเป็น
ผู้ช่วยจัดการปะมูล โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือบ าเหน็จนายหน้าเป็นการตอบแทน 
 3. น าแนวคิดธรรมาภิบาลในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 7 
ด้าน ตาม หมวด 1 การบริการกิจการบ้านเมืองทีดี ได้แก่ การบริการราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 6) 

1) กำรเกิดผลประโยชน์สุขของประชำชน  หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในที่นี้หมายถึง  

2) กำรเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยมี
ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะสามารถสะท้อนผลงานว่ามีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) กำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการภายในส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน
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ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการและ
ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน  

4) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารง
ต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

5) กำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อเหตุกำรณ์ หมายถึง การจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนตามความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการ โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ
และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

6) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  หมายถึง 
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกันภายใต้การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
โดยทั่วไป 

7) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ หมายถึง การะประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการแระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
กรณีศึกษำ กองก ำกับกำร 2 กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวง 

         พงค์ศักดิ์  นาคเป้า* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษากองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง โดยมี ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัด จ านวน 180 คน โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ เรียงล าดับจากปัจจัยที่
มีอิทธิพลมากไปหาปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อย มีผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี้     

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะในประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Advantage) หมายถึง การรับรู้ว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่มีอยู่เดิมหรือมีประโยชน์มากกว่า เช่น   
มีความคุ้มค่าหรือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน หรือให้ประโยชน์ มีความสะดวก มีความพึงพอใจ  ซึ่งยิ่ง
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เห็นประโยชน์จากนวัตกรรมมากเท่าไร จะส่งผลต่ออัตราการรับนวัตกรรมยิ่งมากขึ้น
เท่านั้น โดยผลการศึกษาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
โดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีผลช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม สามารถช่วยให้
สามารถท างานส าเร็จได้ในสถานการณ์ท่ีคับขัน และช่วยเพ่ิมทักษะและคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาล าดับที่สอง คือ ด้านระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสารของสังคมภายในหน่วยงาน หมายถึง ผู้ที่สามารถรับนวัตกรรมจะยอมรับได้ไวตามสถานภาพทาง
สังคม ส่งผลมาจากการมีส่วนร่วมของเพ่ือนร่วมหรือผู้บังคับบัญชา โดยผลการศึกษาจาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า เพ่ือนร่วมหรือผู้บังคับบัญชา ควรท างานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในหน่วยงานที่ทันสมัยช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาล าดับที่สาม คือ ด้านความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหน่วย หมายถึง บทบาทของผู้น าในการก าหนดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ถ้าเป็นผู้น าที่มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงานมาก สามารถสร้างช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นผู้น าทางความคิดสูงในการแสวงหา
นวัตกรรมใหม่มาสู่องค์กร การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่า โดยผล
การศึกษาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาจะมีส่วนต่อการผลักดันการใช้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานได้มาก นโยบายของ ผู้บังคับบัญชา มีส่วนสนับสนุนในการการ
สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่หันมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานมากขึ้น 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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   ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน               
กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวงมากขึ้น โดยพิจารณาการแสดงค่าอิทธิพลการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้วิจัยได้คัดเลือกประเด็นเฉพาะที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน ดังนี้ 

1)  ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม จะช่วงส่งผลให้การท างานประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย และช่วยเพิ่มทักษะและคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ 

2)  ควรเพ่ิมศักยภาพในระบบการสื่อสารระหว่าง เพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือท างานร่วมกันให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น   

3)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ควรจะสามารถน าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานได้สามารถใช้งานในทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก และแท็ปเล็ท เป็นต้น  

4)  ผู้บังคับบัญชา  ควรมีนโยบายที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน 
 
ค ำส ำคัญ: การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสื่อสารในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 

1. บทน ำ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ  

การท างาน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 หรือการน าพาประเทศเข้าสู่ยุคที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการปฏิรูปประเทศ  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยรัฐบาลมุ่งหวังจะ
น ามาใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนด้านการรักษาความ
ปลอดภัยความมั่นคงสงบสุขน ามาสู่ประชาชน โดยนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่สนองตอบต่อ
นโยบายของรัฐบาล  มุ่นเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องมีความพร้อมในการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในงานสืบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน จ าเป็นต้องมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการรับแจ้งเหตุต่าง ๆ จากประชาชนเพ่ือให้สามารถเข้าระงับเหตุการณ์ได้อย่างทันถ่วงที  

กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
นโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน มุ่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้น าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเพ่ือ การตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ได้แก่ ระบบ
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ฐานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรม ระบบฐานข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระบบระบบคัดกรองบุคคลที่มีหมายจับ เป็นต้น เพ่ือการ
ตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติงานสามารถให้บริการ และเข้าถึงประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

เนื่องจากกระบวนการท างานของ กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง ต้องอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรในหน่วยงานต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพให้ทันกับระบบต่าง ๆ ส่งผลให้บุคลากรยังขาดการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ในการก าหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
      ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
   

3. วิธีกำรและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมเอาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษากองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง  โดยมีขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) 
คือ ลักษณะการยอมรับเทคโนโลยี  มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด ระดับชั้นยศ  

3.2 คุณลักษณะการรับรู้เทคโนโลยี คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) 
2) คุณลักษณะความเข้ากันได้ (Compatibility) คุณลักษณะความซับซ้อน (Complexity) คุณลักษณะ
ความสามารถน าไปทดลองใช้ได้ (Trainability) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) 

3.3 ลักษณะการติดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การตัดสินใจด้วยตัวเอง การตัดสินใจของกลุ่ม
การตัดสินใจโดยผู้มีอ านาจ 

3.4 ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 

3.5 ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของสังคมภายในหน่วยงาน 
3.6 ความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วย 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษากองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง   
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   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables          ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 

  
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  ส่วนการก าหนดค าถามในการวิจัย ดังนี้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษากองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง มีปัจจัย
อะไรบ้าง 

 

การยอมรับนวัตกรรม

เทคโนโลยี    

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) การศึกษา  
4) ระดับชั้นยศ   

  คุณลักษณะกำรรบัรู้เทคโนโลย ี
1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  
 2) คุณลักษณะความเข้ากันได้  
 3) คุณลักษณะความซับซ้อน  
 4) คุณลักษณะความสามารถน าไปทดลองใช้ได้  
 5) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้  
ลักษณะกำรตดิสินใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยี 
1) การตัดสินใจด้วยตวัเอง 
2) การตัดสินใจของกลุ่ม 
3) การตัดสินใจโดยผู้มีอ านาจ 
 

ช่องทำงกำรสื่อสำรเกี่ยวกบัเทคโนโลยี 
 1) ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ 
2) ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 

ระดับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรของสังคมภำยใน
หน่วยงำน 
1) เพื่อนร่วมงานควรท างานโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้มากขึ้น 
2) ผู้บังคับบัญชาควรท างานโดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
3) เทคโนโลยีและการสื่อสารในหนว่ยงานที่ทันสมัย ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่หนว่ยงาน 

ควำมพยำยำมต่อกำรเปลีย่นแปลงของหัวหน้ำหน่วย 
1) ผู้บังคับบัญชามีส่วนต่อการผลักดันการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใน
หน่วยงานได้มาก 
2) นโยบายของ ผู้บังคับบัญชา มีสว่นสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีของท่าน 
3) ผู้บังคับบัญชามีส่วนในการสร้างแรงจงูใจหรือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
หันมาใช้นวัตกรรมเทคโนโลย ี  
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  สมมติฐำนกำรวิจัย 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลในเชิงบวกต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ 
2)  คุณลักษณะการรับรู้เทคโนโลยีที่มีผลในเชิงบวกต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3)  ลักษณะการติดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีผลในเชิงบวกต่อการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
4)  ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของ

สังคมภายในหน่วยงาน ที่มีผลในเชิงบวกต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
5)  ความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วย ที่มีผลในเชิงบวกต่อการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดกองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง จ านวนทั้งสิ้น 180 คน ที่มีประสบการณ์การใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีเทคโนโลยี   
โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกแบบเจาะจงจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ เป็นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
กรณีทราบจ านวนที่แน่นอน (Finite Population) โดยท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี ทาโร่ 
ยามาเน่ (Yamane : 1967)  n = N/(1+N(e)^2)  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที N คือ จ านวน
ประชากรทั้งหมด e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนแทนค่าความคลาดเคลื่อนระดับ 0.05 (ความเชื่อมั่น 
0.95) n = 180/ (1+180 (0.05)^2) n = 125 คน เมื่อขนาดของประชากรคือ 180  คน นั่นคือ ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับเชื่อมั่น 0.95 คืออย่างน้อย 125 คน  
  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามโดยการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended) เป็นค าถามที่มีทางเลือกให้
ตอบไว้คงท่ี และให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตรงความคิดเห็นหรือใกล้เคียงที่สุด เพ่ือทราบปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษากองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง  แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ    

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  
ประสบการณ์การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  และ การศึกษา ระดับชั้นยศ  ต าแหน่งงาน รายได้  โดยเก็บ
ข้อมูลแบบ Nominal Scale   

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การวัดความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษากองก ากับ
การ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่มีผลต่อการยอมรับ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลแบบ Ordinal Scale ผ่านแบบประเมินผล (Evaluative 
Dimension) โดยมีการเรียงล าดับข้อมูลและหลักการจัดอันดับ 5   คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีดับคะแนน
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เท่ากับ  5  เห็นด้วยมาก มีระดับคะแนนเท่ากับ  4  เห็นด้วย  มีระดับคะแนนเท่ากับ  3 ไม่เห็นด้วย มี
ระดับคะแนนเท่ากับ 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเท่ากับ  1 

ส่วนที่ 3 โดยออกแบบสอบถามเป็นลักษณะ ค าถามและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 1 ข้อ 
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ท าโดยการแจก
แบบสอบถาม Online จัดส่งผ่านช่องทางการสื่อสารด้วย Application Line  และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง ท าแบบประเมินส่งข้อมูลมาเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล   
  เมื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ด าเนินการการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดย
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics Analysis)  สถิติที่ใช้เพ่ืออธิบาย 
บรรยาย หรือสรุป ลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข ที่เก็บรวบรวมมาซึ่งไม่สามารถอ้างอิงลักษณะ
ประชากรได้ เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และ การศึกษา ระดับชั้นยศ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

กำรวิเครำะห์เชิงอนุมำน  (Inferential Statistics Analysis)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้นไปสรุปอ้างถึง
ประชากรได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การประมาณค่า  และการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยครั้งนี้ทดสอบที่ร้อยละ 95 ด้วยการหาค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation of Coefficient) น ามาใช้ทดสอบวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม ในสมมุติฐานแต่ละข้อประกอบด้วย คุณลักษณะการรับรู้เทคโนโลยี ลักษณะการติดสินใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี ระดับของสังคม เช่น ระดับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารของสังคม ความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ต ารวจว่า ตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์หรือไม่
อย่างไร เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
ผลศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์การ
วิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง ผลการวิจัยดังนี้   



329 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ทางหลวง จ านวน 180 คน จ าแนกออกเป็นเพศ พบว่าเป็น เพศชาย 176 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 
เพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 คน ตามล าดับ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทาง
หลวง จ านวน 180 คน จ าแนกออกเป็น อายุ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ อายุ 25-30 ปี จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมา  อยู่ในช่วงอายุ อายุ อายุ 45-50 ปี จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.8 
รองลงมา  อยู่ในช่วงอายุ อายุ น้อยกว่า 25ปี และ อายุ 41-45 ปี จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.6 
รองลงมา  อยู่ในช่วงอายุ อายุ อายุ 35-40 ปี จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.4 และ รองลงมา  อยู่ในช่วง
อายุ มากกว่า50 ปี จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อย 6.1 ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทาง
หลวง จ านวน 180 คน จ าแนกออกเป็นระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฯส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ตรี จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.4 และ ระดับอนุปริญญา ปวช –ปวส จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทาง
หลวง จ านวน 180 คน จ าแนกออกเป็นระดับชั้นยศ พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฯส่วนใหญ่เป็น ชั้นประทวน
จ านวน 103  คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมา ชั้นสัญญาบัตร จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 
ตามล าดับ 

ตำรำงที่ 1 การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ 
  ทางหลวง  
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  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับมากที่สุดอันดับแรก คือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ มีค่าเฉลี่ย  = 4.494 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.648 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา ด้าน
ระดับของสังคม เช่น ระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารของสังคม มีค่าเฉลี่ย  =4.464 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.739 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาด้านความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหน่วยมีค่าเฉลี่ย  =4.434  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.748 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้าน
คุณลักษณะความเข้ากันได้ มีค่าเฉลี่ย  = 4.285 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.772 มากที่สุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาด้านช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย = 4.282 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
=0.907 มากที่สุด ตามล าดับ อยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับมาก
เป็นอันดับแรก คือ ด้านลักษณะการติดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย =  3.944 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.978 อยู่ในระดับ มาก รองลงมา  คุณลักษณะความสามารถน าไปทดลองใช้ได้ค่าเฉลี่ย =   3.919 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =   0.976 อยู่ในระดับ มาก 
 การแสดงค่าอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง ผู้วิจัยได้คัดเลือกประเด็นเฉพาะที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหน่ วยงาน ที่  ระ ดับความ
เชื่อมั่น (Confident 95%, Significant  = 0.05 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 การแสดงค่าอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ 
  ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 



331 

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

      5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง   สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ยอมรับมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก พร้อมอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ด้านคุณลักษณะในประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)  พบว่า 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในหน่วยงานอยู่ในระดับมากที่สุด   รองลงมา คือ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท างาน ช่วย
ให้สามารถท างานส าเร็จได้ในสถานการณ์ที่คับขัน  รองลงมา คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีใช้ใน
หน่วยงานปัจจุบันมีผลช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม  รองลงมา คือ ด้านประโยชน์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ช่วยเพิ่ม ทักษะและคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  

5.2 อภิปรำยผล  
ด้านคุณลักษณะในประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง การรับรู้ว่า

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่มีอยู่ เดิมหรือมีประโยชน์มากกว่า เช่น มีความคุ้มค่าหรือสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน หรือให้ประโยชน์ มีความสะดวก มีความพึงพอใจ ซึ่งยิ่งของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เห็นประโยชน์จากนวัตกรรมมากเท่าไร จะส่งผลต่ออัตราการรับนวัตกรรมยิ่งมากขึ้นเท่านั้น   
โดยผลการศึกษาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
โดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  มีผลช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม สามารถช่วยให้
สามารถท างานส าเร็จได้ในสถานการณ์ที่คับขัน และช่วยเพิ่มทักษะและคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น   
  ล าดับที่ 2 ด้านระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของสังคมภายในหน่วยงาน  
อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ  เพื่อนร่วมงานควรท างานโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้มาก
ขึ้น ผู้บังคับบัญชาควรท างานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากขึ้น  รองลงมา คือ  เทคโนโลยี
และการสื่อสารในหน่วยงานที่ทันสมัย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงาน  
  ด้านระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของสังคมภายในหน่วยงาน  หมายถึง  
ผู้ที่สามารถรับนวัตกรรมจะยอมรับได้ไวตามสถานภาพทางสังคม  ส่งผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
เพ่ือนร่วมหรือผู้บังคับบัญชา   โดยผลการศึกษาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  เพ่ือนร่วม
หรือผู้บังคับบัญชา ควรท างานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีและการสื่อสารใน
หน่วยงานที่ทันสมัยช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 
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ล าดับที่ 3 ด้านความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วย อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ  ผู้บังคับบัญชา มีส่วนในการสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่หันมาใช้ นวัตกรรม
เทคโนโลยีมีส่วนต่อการผลักดันการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในหน่วยงานได้มาก รองลงมา คือ 
ผู้บังคับบัญชา ต้องมีส่วนสนับสนุนการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

 ด้านความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วย  หมายถึง  บทบาทของผู้น าในการ
ก าหนดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ถ้าเป็นผู้น าที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงานมาก  สามารถสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีความเป็นผู้น าทางความคิดสูงในการแสวงหานวัตกรรมใหม่มาสู่องค์กร  การยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในองค์กรจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่า  โดยผลการศึกษาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ว่าผู้บังคับบัญชาจะมีส่วนต่อการผลักดันการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานได้มาก  
นโยบายของ ผู้บังคับบัญชา มีส่วนสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีส่วนในการสร้าง
แรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่หันมาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานมากขึ้น 

ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ด้านคุณลักษณะความซับซ้อน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กรณีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในหน่วยงานเกิดปัญหา จะต้องมีฝ่ายบริการช่วยเหลือเสมอ รองลงมา คือ สามารถ เรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นในหน่วยงาน และท าความเข้าใจระบบการท างานได้ง่าย 

ด้านคุณลักษณะความซับซ้อน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน  ถ้าระดับที่นวัตกรรมได้รับการมองว่ายากต่อการใช้หรืออยากต่อความเข้าใจ ยิ่งมี
ความซับซ้อนมากเท่าไหร่การรับนวัตกรรมก็จะเป็นไปอย่างช้ามาก 

      5.3 ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษา การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานกองก ากับการ 2 กองบังคับการ

ต ารวจทางหลวงมากขึ้น โดยพิจารณาการแสดงค่าอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง ผู้วิจัยได้คัดเลือกประเด็น
เฉพาะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน ดังนี้ 
   ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุง ให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน               
กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวงมากขึ้น โดยพิจารณาการแสดงค่าอิทธิพลการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ผู้วิจัยได้คัดเลือกประเด็นเฉพาะที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน  ดังนี้ 
    1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม จะช่วงส่งผลให้การท างานประสบความส าเร็จ
บรรลุเป้าหมาย และช่วยเพิ่มทักษะและคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ 
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    2. ควรเพ่ิมศักยภาพในระบบการสื่อสารระหว่าง เพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบหรือท างานร่วมกันให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น   
    3. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ควรจะสามารถน าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานได้สามารถใช้งานในทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก และแท็ปเล็ท เป็นต้น   
    4. ผู้บังคับบัญชา ควรมีนโยบายที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไป 
  1)   ควรท างานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการหาตัวแปร ด้านความคิดเห็นของประชน มาเป็นตัว

แปรเพื่อที่จะอธิบายเพ่ิมเติม 
  2)  ควรมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน 
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พฤติกรรมกำรซื้อยำของผู้บริโภคจำกร้ำนขำยยำในเขตเทศบำล 
อ ำเภอเมืองนครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ 

พงศ์ปณต  ดียิ่ง* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยา  (2) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ซื้อยาจากร้านขายยา ซึ่งจากข้อมูลประชากร
ซึ่งมากกว่า 50,000 คน จึงน าไปเปรียบเทียบเพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบตาราง
และจะท าการเก็บข้อมูลตัวอย่างจ านวน (n=400 ราย) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่ซื้อยาในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานไค-สแควร์ 
(Chi – Square test) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.0  และเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 23.0  มีอายุระหว่าง 26-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 45.7  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.0 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 37.7 ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ 10,001 – 15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.4 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค และ
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 4P ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค 

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: apirukchino@gmail.com 
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1. บทน ำ 
          ในโลกยุคปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท า
ให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ 
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้มีการ พัฒนาโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือน าพาประเทศไปสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการน า
เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวันให้ดีขึ้น เช่นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศฯลฯ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามนุษย์
จะปรับพฤติกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่เสมอ  มนุษย์เราก็ยังคงต้องด ารงชีวิตโดย
อาศัยปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตก็คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค จะเห็น
ได้ว่ายารักษาโรคก็ยังคงมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตอยู่ของมนุษย์ จากค ากล่าวที่ว่า "อโรคยา ปร
มาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ยังเป็นค าพูดที่ฟังดูแล้วก็ยังไม่
ล้าสมัย เพราะคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการมีสุขภาพดี มีค่ากว่าการมีเงินทองมากมายด้วยซ้ าไปดังนั้น
ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ก าหนดการใช้ชีวิตประจ าวันของเราเอง เรื่องของสุขภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
เมื่อคนเรามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจากปัญหาสุขภาพไม่ดี สิ่งที่จะต้องท าคือ การรักษาอาการเจ็บป่วย
เหล่านั้นและต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล คลีนิค สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสาธารณสุขหรือ
ร้านขายยา เพ่ือท าการวินิจฉัยและรักษาโรคเหล่านั้น แต่การวินิจฉัยและรักษาโรคในแต่ละครั้งผู้ป่วย
จะต้องการเสียเวลาในการเดินทางและระยะเวลาในการรอคอยพบแพทย์ในแต่ละครั้งนานมาก  ๆ 
บางครั้งอาจจะต้องเสียเวลาในการเข้ารับการบริการหลายๆชั่วโมง ดังนั้นร้านขายยาจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ กรณีท่ีเป็นการเจ็บป่วย เล็ก ๆ น้อย ๆ (Common Illness) ร้านขายยา
เป็นการบริการทางสาธารณสุขที่ส าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาใช้
บริการทั่วไป เนื่องจากการเข้าถึงร้านขายยาทั่วไปสามารถท าได้โดยง่ายและมีความสะดวก รวดเร็ว
มากกว่าการไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่วไป โดยส่วนมากร้านขายยาจะเปิดให้บริการตลอด
ทั้งวันและมีเภสัชกรอยู่ประจ าร้านคอยให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาอยู่แล้ว โดยพบว่าผู้ป่วยในชุมชน
ไปซื้อยาตามร้านขายยามากขึ้น เพ่ือที่จะน ามารักษาตนเอง(Self-medication) ซึ่งในปัจจุบันสามารถ
ท าได้อย่างสะดวกสบาย จนกระท่ังมีผู้น าการจัดหาการรักษาตนเองไปเปรียบเทียบกับการซื้อหาสินค้า
อุปโภคบริโภค(Commodity) นั่นคือ เกิดมี “ความสะดวกสบายทางสุขภาพ”(Commodification of 
Health)  
  นอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยเป็นจ านวนมากพบว่ามีการใช้ยาเพ่ือรักษาตนเองของผู้ป่วยก่อนที่
ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระบบการรักษาทางแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ปานกลางหรือน้อย และจะพบสถิติว่ามี
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประเทศที่ก าลังพัฒนา ดังรายงานการวิจัยเรื่องการ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยซื้อยากินเองหรือไปหาแพทย์ โดยนอกเหนือจากการจ าหน่ายยาแล้ว ร้าน
ขายยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพตลอดจนการแนะน าและส่งต่อไปยัง
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แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมต่อไปได้ ดังนั้นเพ่ือให้ร้านขายยาเป็นทางเลือกที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทางส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาร้านขายยาให้ได้คุณภาพ
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้ร้านขายยาสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการสร้าง
หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนได้จึงได้มีการจัดท ามาตรฐานร้านขายยาขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานร้านขายยาในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายที่ส าคัญในการ
พัฒนาร้านขายยาให้สามารถเป็นหน่วยบริการหนึ่งในเครือข่ายระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยที่
ผ่านมาร้านขายยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลายแตกต่างกันมากขึ้นไม่ว่าจะพิจารณาจากท าเลที่ตั้งการตกแต่งร้านค้า ราคายา การมีเภสัช
กรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาท าการตามหลักของร้านยาคุณภาพ ร้านขายยาจะต้องผ่านการประเมิน
ร้านขายยาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือมาตรฐาน GPP : Good Pharmacy Practice( วิธีปฏิบัติ
ทางเภสัชกรรมชุมชน )จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.(อย) (Thai Food and Drug 
Administration) ความแตกต่างของคุณภาพการบริการของร้านขายยาซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่
สาธารณชนให้ความสนใจใน ร้านขายยาทุกร้านจึงต้องปรับตัวไปตามพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน เพ่ือความอยู่รอดของร้านขายยาในอนาคตเหมือนกับทุก ๆ ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ
ตบแต่งร้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการจากเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถเพราะ
ผู้บริโภคต้องการข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้องจากการซื้อยามารับประทานได้เองจากร้านขายยาที่มี
อยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมในการใช้ยารักษา
โรคของคนไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตที่ผ่านมา 
              ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 
เป็นกฎหมายที่ ออกโดยอาศัยอ า นาจตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เป็น
การออกกฎหมายขึ้น แทนที่กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.2510 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
เนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับเดิม ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานและปรากฏว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สาระส าคัญที่เพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ส าคัญคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต โดยน า เรื่องการผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน และประวัติการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยยามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 และมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ ที่สอดคล้อง
และส่งเสริมให้เกิดงานบริการทางเภสัชกรรมที่ดีในร้านยา  
  นอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์และรูปแบบเกี่ยวกับการท าบัญชีและรายงาน ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านยาในปัจจุบัน ไม่สร้างภาระเกินควรแก่ผู้รับอนุญาต ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมาย
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สูงสุดที่จะตอบสนองต่อสิทธิของผู้มารับบริการจากร้านยาที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยด้านยา น าสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน  โดยมีร้าน
ยาเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพใกล้บ้าน อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมร้านยาเข้าจัดบริการในระบบประกัน
สุขภาพรวมทั้งเป็นเสริมสร้างความพร้อมของร้านยาให้มีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อไป เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลของการศึกษาวิจัยนี้ มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจท าธุรกิจเปิด
ร้านขายยาในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจร้านขายยาของตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ
ยาของผู้บริโภคจากร้านขายยาที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันได ้

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยา 
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยา 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ
หัวข้องานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยา และตัว
แปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค สามารถ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 
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 ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ซื้อยาจากร้านขายยา 
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการกับร้านขายยาในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non probability sampling) 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี Accidental Sampling ประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมดจะมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่าเทียมกัน  

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากวิธีการของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ซึ่งจากข้อมูลประชากรซึ่งมากกว่า 50,0 00 คน จึงน าไป
เปรียบเทียบเพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบตารางและจะท าการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
จ านวน (n=400 ราย) ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 
หรือ  ร้อยละ 5 คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับ
ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดของร้ำน
ขำยยำ 
-ด้านผลิตภัณฑ์ 
-ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-ด้านการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมกำรซื้อยำจำกร้ำน
ขำยยำของผู้บริโภค 

- บุคคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อยา 
- ช่วงระยะยะเวลามีผลในการ
เลือกซื้อยาจากร้านขายยา 
- กลุ่มยาที่ผู้บริโภคซื้อบ่อยจาก
ร้านขายยา 
-แนวโน้มความถี่ในการเลือกเข้า
ใช้บริการร้านขายยา 
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ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  

กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ได้แก่ สถิติ ไค-สแควร์ ( Chi-Square Test)   เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 เพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  
อายุส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-40  ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

รองลงมา อายุ 41-45 ปี จ านวน  167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 อายุไม่เกิน 25 ปี จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.3 และอายุ 46 ปีขึ้นไป  มีจ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ  5.3  

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 192 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา ปวส.หรืออนุปริญญา จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3  มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4  
และระดับการศึกษาน้อยที่สุดคือ ประถมศึกษาและสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 16 คน  คิดเป็น ร้อยละ 4.0 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  จ านวน 151  คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.7 รองลงมา ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 อ่ืน ๆ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ  6.7 เกษตรกร จ านวน 26  คน  คิดเป็นร้อยละ  
6.5  และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน  21 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  

รายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ส่วนใหญ่ที่ 10,001 – 15,000 บาท 
จ านวน 118 คิดเป็นร้อยละ 29.4  รองลงมา 15,001- 20,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  รายได้น้อย
กว่า10,000 บาท  จ านวน  70  คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และรายได้ 25,000 บาทขึ้นไป  จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
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ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วน 
  ประสมการตลาดของร้านขายยาโดยรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด n x̄   SD 
ระดับควำม

คิดเห็น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 400 3.37 0.914 ปานกลาง 
2. ด้านราคา  400 3.03 1.083 ปานกลาง 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 400 3.13 0.980 ปานกลาง 
4. ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด 400 2.83 1.097 ปานกลาง 

เฉลี่ย 400 3.09 0.896 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
3.37) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
= 3,13)  ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.03) ด้านการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด มี ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.83) 

ตำรำงที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง  
  และปัจจัยด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค 

สมมติฐำน Accept Reject 

1.1 เพศที่แตกต่างกันมีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  
1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  

1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  
1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  
2.2 ปัจจัยด้านรามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค /  

2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของ
ผู้บริโภค 

/  

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของ
ผู้บริโภค 

/  
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5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มี
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยามากที่สุดมาจากเภสัชกร ช่วงเวลาที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเวลา 
18:01-24:00 น.  ประเภทยาซื้อบ่อยส่วนใหญ่เป็นยาแก้ปวดลดไข้ และในการซื้อในอนาคตส่วนใหญ่
จะซื้อซ้ า ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากผู้บริโภคมักจะเลือกใช้บริการร้านขายยาเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะมีความใกล้บ้าน  มีความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช้บริการ  
และสามารถเลือกร้านที่มีเภสัชกร ที่มีการให้ค าแนะน าปรึกษาการใช้ยา  ซึ่งสอดคล้องกับโซโลมอน 
(1996, p. 7 อ้างถึงในดารา ทีปะปาล. 2542, หน้า 3)ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพ่ือท าการเลือกซื้อ 
การใช้ การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด ประสบการณ์เพ่ือสนองความต้องการและ
ความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ อดุลย์ จาตุรงกุล (2543, หน้า 5) พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สิ้นค้า และบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินค้าซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ  เหล่านั้น 
สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาให้ได้มาและการใช้สินค้าและบริการ โดยผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการ เป็นผู้มี
อ านาจซื้อ เป็นผู้มีพฤติกรรมการซื้อ และเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการบริโภค โมเวนและไมเนอร์  Mowen 
;& Minor (1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซื้อ
(Buying units) และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมา การบริโภค และการจ ากัด 
อันเกี่ยวกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ และความคิดโฮเยอร์และแม็คอินนีส Hoyer & MacInnis. 
(1997: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พฤติกรรมการบริโภค เป็นผลสะท้อนของการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการได้รับมา (Acquisition) การบริโภค (Consumption) และ 
การก าจัด (Disposition) อันเกี่ยวกับ สินค้าบริการ เวลา และความคิด โดยหน่วยตัดสินใจซื้อ (คน) 
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเลาว์ดอน และบิทตา Loudon ;& Bitta (1988: 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค อาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไป
เกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มา การใช้หรือการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการในขณะที่ชิฟ
แมนและคานุก Schiffman & Kanuk (1991: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซื้อการใช้  การประเมินและการจับจ่ายใช้
สอย ซึ่งสินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะท าให้ความต้องการของเขาได้รับความพอใจ  พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้การประเมินผลการใช้สอย
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการ หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับการซื้อ และการใช้สินค้า  
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค 
พบว่า เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจาก
ร้านขายยาของผู้บริโภค  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ปัจจัยด้านส่วน
บุคคลจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการซื้อ เช่น วัยรุ่นจะตัดสินใจซื้ อได้ง่ายกว่าคนที่มีอายุมาก 
วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมในการซื้ออีกอย่างหนึ่งพออายุที่มากข้ึนก็อาจจะสนใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ อาชีพ 
รวมทั้งรูปแบบของการด าเนินชีวิต โดยในชีวิตประจ าวันอะไรบ้าง มีความสนใจ ในเรื่องอะไร และมีความ
คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ อย่างไร ท าให้มีพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Wilo Goidhaborsadore and Yates, (2002 อ้างอิงในวราภรณ์ เอ้ือการณ์ และ อิสระ อุดมประเสริฐ 
2553) กล่าวว่า ระดับการศึกษา บ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับสิ่งต่าง ๆ และอัตราการรู้หนังสือ 
ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่าง
กันออกไป ท าให้สามารถแยกความเหมาะสมได้ดี และการศึกษายังท าให้เกิดความแตกต่างทางทัศนคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน และท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของวราภรณ์ เอ้ือการณ์ 
และอิสระ อุดมประเสริฐ (2553) กล่าวว่า ระดับการศึกษา การศึกษาในที่นี้หมายถึงระดับการศึกษาที่
ได้รับจากสถาบันการศึกษา และที่ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถใน
การเลือกรับข่าวสาร และอัตราการรู้หนังสือ ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทรี บุรพงศ์
บัณฑิต (2547) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียบพร้อม อุดม
รัตนานนท์  (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ อยาของผู้บริ โภคในร้ าน  ขายยา Fascino ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของผู้บริโภคในร้านขายยา Fascino ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 งานวิจัยของรัชนีวรรณ เถาว์อ้ัน (2554) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกร้านขายยา
แผนปัจจุบัน ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการเลือก ร้านขายยา พบว่า เพศ อายุ  สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา มีอาชีพ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการ
เลือก ร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคใน อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 งานวิจัยของ เอกราช ทองสุข (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้
บริการ ร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ โรคประจ าตัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว และภูมิล าเนา 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิสา บุญรัตน์(2556)ได้ท าการศึกษาโดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรู้เรื่องการซื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา 2) ศึกษา
พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัด  พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค 
พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค  ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งกระตุ้น (stimulus) ทางการตลาด ท าให้สามารถจูงใจให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการซื้อสินค้าขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นนี้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อ
ด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื้อ โดยสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงินหรือการเสนอส่วนลดที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) เช่น มีการจัดผลิตภัณฑ์ให้มีจ าหน่ายอย่างทั่วถึงตามร้านขายยาทั่วไปและสิ่งกระตุ้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การลดแลกแจกแถม การมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ 
การโฆษณาที่สม่ าเสมอ การให้ความรู้ทางวิชาการทั่วไป และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากสามารถเข้าใจถึง
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้ เหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าแล้วย่อมจะเป็นเครื่องมือที่สามารถจะกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการได้ ซึ่งจะน าไปสู่
พฤติกรรมการซื้อในที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ไท้ทอง (2546) ศึกษาปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาจาก ร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จากการ
ส ารวจพบว่า ปัจจัยทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยด้านตัวเภสัชกร ด้านสถานที่ท่ีตั้งและท าเลที่ตั้งด้าน
ราคาด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการของร้านมีผลอย่างยิ่งต่อ การตัดสินใจของผู้บริโภคในภาพรวมของ
ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยาของ ผู้บริโภคเพศชายและหญิง งานวิจัยของ 
ประภาพรรณ เลาหะวลีสันต์ (2546) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการจากร้านขายยาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากร้านขายยาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และบริการปัจจัยด้านราคา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมัทรี บุรพงศ์บัณฑิต(2547) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์
จากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์ในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพียบพร้อม อุดมรัตนานนท์ (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคในร้าน 
ขายยา Fascino ในกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของผู้บริโภคในร้านขายยา Fascino 
ในระดับต่ าและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  งานวิจัยของ กนก
กาญจน์ โชคกาญจนวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านขายยา ในเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยส าคัญทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อยาจากร้านขายยา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ เถาว์อ้ัน (2554) 
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกร้านขายยา 
พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน  ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองจังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกราช ทองสุข (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการ ร้านขายยาแผน
ปัจจุบันของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง  การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการบริการ และด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคใน จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขต

เทศบาลอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

  1) จากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านเพศ 
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรม
การซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยาแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญกับการให้บริการด้านการให้
ข้อมูล ความรู้และการเลือกขายยาที่มีความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  

  2) จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของ
ผู้บริโภคจากร้านขายยา ดังนี้ 
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    2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายประเภทของ
สินค้าเพ่ือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  มีเภสัชกรประจ าร้านตลอดเวลาและมีการให้
ค าแนะน าในตัวสินค้าและซักถามอาการอย่างละเอียดก่อนจ่าย และการใช้วิธีรวมทั้งจัดให้มีบริการอ่ืน ๆ  

    2.2 ด้านราคา  ควรให้ความส าคัญกับควรเน้นที่ราคาของสินค้าที่ขาย
ภายในร้าน และการจ าหน่ายยาประกอบกับมีป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน 

    2.3  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรจึงควรเลือกท าเลของร้านอยู่ใกล้ที่อยู่
อาศัย ภายในร้านขายยามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ มีช่วงเวลาในการ
เปิด-ของร้านขายยามีความเหมาะสม  และมีที่จอดรถภายนอกร้านอย่างเพียงพอในการมาใช้บริการ 

   2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการมีเภสัชกรหรือ
ผู้ช่วยเภสัชกรทีมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาอย่างครบถ้วนและถูกต้อง มีป้ายบอก
ชื่อร้านขายยามีขนาดเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ควรท าป้ายและติดรูปถ่ายของเภสัชกรให้
ชัดเจนเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบว่ามีเภสัชกรประจ าร้าน และมีโบรชัวร์ แผ่นพับ วรสารแนะน าการให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

   ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรเพ่ิมปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภคจากร้านขายยา หรือการตัดสินใจซื้อยาของผู้บริโภค
จากร้านขายยาให้มากขึ้น 

  2) ควรศึกษาวิธีการจัดท าวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  ท าให้
ทราบถึงข้อมูลในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในกำรเลอืกซื้อรถยนต์ ส ำหรับประชำกรในกลุ่ม 

Gen Y ที่อำศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

พงศ์ปิติ หนูสนั่น* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ ส าหรับประชากรใน

กลุ่ ม  Gen Y ที่อาศัยใน พ้ืนที่ กรุ ง เทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาปัจจัยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนในกลุ่ม Gen Y ที่
อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่อยู่ ในกลุ่ม Gen Y และอาศัยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยท าการส ารวจผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ และมี
ระยะเวลาศึกษาในเดือนสิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 โดยสถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) ความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation: S.D.) และสถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
(Logistic Regression Analysis) จากผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 
ปี ร้อยละ 42 สถานภาพโสดร้อยละ 63 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.75 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 57.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001-60,000 บาท ร้อยละ 38.25  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่ายในระดับที่มากที่สุด ในส่วนของเรื่องราคา มีความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับคุณภาพและออฟชั่นของรถยนต์ในระดับที่มากที่สุด และด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่อง
ของโชว์รูมและศูนย์บริการ มีระยะเวลาในการเข้าบริการอย่างเหมาะสมในระดับที่มากที่สุด 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์คือ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่วนปัจจัยที่ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์คือ เพศ สถานภาพสมรส และรายได้ 

 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์, Gen Y 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูร การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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1. บทน ำ 
 อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติมโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง  และรถยนต์ยัง
เป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าในการส่งออกในล าดับต้นๆของประเทศ  เนื่องจากบริษัทรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทจากในเอเชีย ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ต่างเล็งเห็นความส าคัญถึงความพร้อมทั้งในด้าน
ทรัพยากร ฝีมือแรงงาน และนโยบายจากทางภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการผลิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
การแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยก็ค่อนข้างเข้มข้น บริษัทรถยนต์ทุก ๆ บริษัทต่าง
ออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน รูปลักษณ์ที่ค่อนข้างทันสมัย 
รวมถึงกลยุทธ์และบริการหลังการขาย เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ๆที่มีก าลังซื้อมาก และยังมีการสร้าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์เพ่ือทดสอบรถยนต์อีกด้วย ในปัจจุบันรถยนต์เป็นหนึ่งในสิ่งจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันของคนไทย เนื่องจากการเดินทางระหว่างสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งนั้นยังต้องใช้
รถยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทางที่สามารถเข้าถึงสถานที่ปลายทางได้ และไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางเพ่ือส่วนตัว หรือการเดินทางเพ่ือการพาณิชย์ รถยนต์ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเดินทาง 
นอกจากนี้ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และยังไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ภายนอกตัวเมือง ซึ่งส่งผลให้ความ
ต้องการในการซื้อรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกประเภทรถยนต์ได้หลายประเภท 
ซึ่งอาจจะข้ึนอยู่ที่พฤติกรรมความชอบส่วนตัว สภาพการใช้งานของผู้บริโภค อัตราการประหยัดน้ ามัน 
ความคุ้มค่าของรถยนต์ และที่ส าคัญมากที่สุดคืองบประมาณของผู้บริโภค ในด้านของบริษัทรถยนต์ 
ทุก ๆ บริษัทยังได้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนารถยนต์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือออกแบบ และ
ผลิตรถยนต์ให้ถูกใจตามความต้องการของผู้บริโภค และมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่าง  ๆ เช่น การ
ลดอัตราดอกเบี้ย 0% การให้ส่วนลดในการซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ในภาครั ฐได้มีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น โครงการ Eco Car ส าหรับส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่มี
ขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน  
 ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ 
ส าหร ับประชากรในกลุ ่ม  Gen Y ที ่อาศ ัย ในพื ้นที ่กร ุง เทพมหานครเ พื ่อ เป ็นประโยชน ์แก่
ผู้ประกอบการด้านยานยนต์น าไปใช้วางแผนกลยุทธ์ หรือแผนการตลาด ในการออกแบบสินค้าให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่ม  Gen Y ซึ่งมีอัตราการซื้อรถยนต์ที่สูงกว่า
กลุ่มอ่ืน ๆ 
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2. วัตถปุระสงค์ของงำนวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ที่ มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้ อรถยนต์ของประชาชนในกลุ่ ม  Gen Y ที่อาศัยใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนใน     
กลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์ของประชาชนในกลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

3. ค ำถำมของงำนวิจัย 
3.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชน

ในกลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างไร 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนในกลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างไร 

3.3 ประชาชนในกลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์โดยค านึงถึงปัจจัยอะไร 

 

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปปัจจัย
ที ่ม ีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื ้อรถยนต์ ส าหรับประชากรในกลุ ่ม Gen Y ที ่อาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรในการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ และตัว
แปรตามซึ่งสามารถดูได้จากภาพที่ 1 
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ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตำม 
( Independent Variable )      ( Dependent Variable ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้มีอายุระหว่าง 20 – 37 ปี (Gen Y) ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอ้างอิงจากระบบสถิติทางการลงทะเบียนจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 37ปี มีจ านวน 1,430,836 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) โดยจะท าการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 400 คน และจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster Random Sampling โดยจะท าการแจก
แบบสอบถามทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ โดยจะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ในห้างสรรพสินค้ามีประชากรใน
กลุ่ม Gen Y เยอะ เช่น สยามพารากอน  สยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว – ยูเนี่ยนมอลล์ 
แพลตตินั่ม แฟชั่นมอล และอ่ืน ๆ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

5.1 ผลวิเครำะห์ด้ำนประชำกรศำสตร์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 42 สถานภาพโสด

 

 

 

พฤติกรรมกำรเลือกซื้อรถยนต์

ของประชำกรในกลุ่ม Gen Y 

ในกรุงเทพมหำนคร 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ

 3.    สถานภาพสมรส 
 4.    ระดับการศึกษา 
 5.    อาชีพ 
 6.    รายได ้

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 1. ผลิตภัณฑ ์
 2. ราคา 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 4. การส่งเสริมการตลาด 
 5. บุคลากร 
 6. กระบวนการ 
 7. ลักษณะทางกายภาพ 
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ร้อยละ 63 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.75 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 57.75 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001-60,000 บาท ร้อยละ 38.25 

5.2 ผลวิเครำะห์ด้ำนพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อและข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์ที่เลือกซื้อ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์ที่เลือกซื้อ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
    5.2.1 วัตถุประสงค์ที่มีผลต่อกำรซื้อรถยนต์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อรถยนต์เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาจากระบบการขนส่งมวลชน จ านวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 ถัดมาคือเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และเพ่ือแสดง
ฐานะ การได้รับการยอมรับจากสังคม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75  

  5.2.2 กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเลือกซื้อรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกซื้อรถยนต์โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของเงินเมื่อเปรียบเทียบ
กับออฟชั่นรถยนต์ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือรูปลักษณ์ ดีไซน์ ที่บ่งบอกความเป็น
ตัวคุณ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่เหมาะสม จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 14 และราคาในการขายต่อดี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 

  5.2.3 สิ่งที่ค ำนึงสิ่งใดมำกที่สุดในกำรเลือกซื้อรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ค านึงถึงราคารถยนต์ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ถัดมาคือมาตรฐานความปลอดภัย  
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.75 และศูนย์บริการ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 
    5.2.4 รำคำของรถยนต์ที่ท่ำนต้องกำรซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการซื้อ
รถยนต์ในราคา 500,001 – 800,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ถัดมาคือ 1,200,001 
– 1,800,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ราคา  800,001 – 1,200,000 บาท จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ราคาต่ ากว่า 500,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และ
มากกว่า 1,800,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
    5.2.5 ขนำดเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ต้องกำรซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการซื้อรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,501 – 1,800 ซีซี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 
ถัดมาขนาด ต่ ากว่า 1,500 ซีซี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ขนาด 1,801 – 2,000 ซีซี จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ขนาด 2,001 – 2,500 ซีซี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และ
ขนาดมากกว่า 2,501 ซีซี ขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 
    5.2.6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำเพื่อประกอบกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งข้อมูลผลทดสอบทางเว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์ จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 ถัดมาคือบทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 



353 

พนักงานขาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 บุคคลที่น่าเชื่อถือ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18  และนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
    5.2.7 ประเภทสื่อโฆษณำที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้สื่อโฆษณาในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ทางโทรทัศน์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จ านวน 185 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ถัดมาคือเว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ป้าย
โฆษณา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 แผ่นพับ หรือ โบว์ชัวร์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.50 และวิทยุ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 
    5.2.8 บุคคลที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์คือตนเอง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ถัดมา
คือสมาชิกภายในครอบครัว จ านวน 120คน คิดเป็นร้อยละ 30 พนักงานขาย จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 และเพ่ือน / คนใกล้ชิด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
    5.2.9 วิธีกำรในกำรช ำระเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้วิธีการช าระเงินโดย
เงินผ่อนกับสถาบันการเงิน จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75 และเงินสด จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.25 
    5.2.10 ระยะเวลำในกำรตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 1-6 เดือน จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 ถัดมาคือ 6-
12 เดือน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 น้อยกว่า 1 เดือน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 
และมากกว่า 12 เดือน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 
   5.2.11 ควำมสนใจในกำรเลือกซื้อรถยนต์ในยี่ห้อรถยนต์ไหนมำกที่สุด  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า (Toyota) จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ถัด
มาคือยี่ห้อฮอนด้า (Honda) จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ยี่ห้อมาสด้า (Mazda) จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.75 ยี่ห้ออ่ืนๆ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ยี่ห้อบีเอมดับเบิ้ลยู (BMW) จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 8 และยี่ห้อนิสสัน (Nissan) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
   5.2.12 ควำมสนใจตัดสินใจในกำรซื้อรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจ
ซื้อ จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 และไม่ตัดสินใจซื้อ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 

  5.3 ผลวิเครำะห์ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ 
  5.3.1 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.38 และกลุ่มตัวได้อย่างได้ให้ความส าคัญมากที่สุดใน
เรื่องระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่าย ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.86 ลักษณะการ
ออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก และภายในที่มีความสวยงาม ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.72 และยี่ห้อรถยนต์มี
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ชื่อเสียงและน่าเชื่อถือที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.60 นอกจากนี้ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางได้แก่ 
เครื่องยนต์มีอัตราการประหยัดน้ ามันที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.34 
   5.3.2 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 และกลุ่มตัวได้อย่างได้ให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องราคามี
ความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและออฟชั่นของรถยนต์ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.93 ราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืน ๆ ในรถขนาดเดียวกัน ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.36 และราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริหารหลังการขาย ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.30 นอกจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ได้แก่ราคามีความเหมาะสมส าหรับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.14 
   5.3.3 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญโดยรวมเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.48 และกลุ่มตัวได้อย่างได้ให้ความส าคัญ
มากที่สุดในเรื่องโชว์รูมและศูนย์บริการมีระยะเวลาในการเข้าบริการอย่างเหมาะสม ที่ระดับค่าเฉลี่ย 
4.86 โชว์รูมและศูนย์บริการมีสาขาทั่วประเทศ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.70 และโชว์รูมและศูนย์บริการ
สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.50 นอกจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากได้แก่
โชว์รูมและศูนย์บริการมีการใช้ช่องทางในการจัดหน่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.84 

5.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
   5.4.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานครมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.250 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาด
ความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 1.3243 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลต่อกันในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงก็จะไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ 
   5.4.2 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องช่วงอายุที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาด
ความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 44.0817 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ 
   5.4.3 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.538 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์
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หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 1.2402 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
สถานภาพที่แตกต่างกันไม่ว่าจะโสด สมรส หรือหย่าร้างก็จะไม่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ 
   5.4.4 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร  Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร  Gen Y ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 10.4359 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
อิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน นั่นคือระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ 
   5.4.5 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องอาชีพที่แตกต่างกันมีผล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาด
ความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 10.4359 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคืออาชีพที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ 
   5.4.6 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานครมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.399 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 2.9517 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลต่อกันใน
ทิศทางเดียวกัน นั่นคือไม่ว่าจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ก็จะไม่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ 
   5.4.7 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดเรื่องผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเรื่องผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผล
ต่อกันเท่ากับ 1.774818 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน นั่นคือหากรถยนต์มี
ลักษณะการออกแบบที่สวยงาม หรูหรา รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดน้ ามัน และเป็นแบ
รนด์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ จะส่งผลบวกให้กับการเลือกซื้อรถยนต์มากขึ้น 

  5.4.8 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดเรื่องราคามีผลต่อพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเรื่องราคามีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 
0.7656038 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน นั่นคือหากรถยนต์มีราคาที่
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เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ หรือรถยนต์ยี่ห้ออ่ืน ๆ รวมถึงราคามีความเหมาะสมส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และบริการหลังการขาย จะส่งผลบวกให้กับการเลือกซื้อรถยนต์มากขึ้น 

  5.4.9 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดเรื่องการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเรื่องราคามี
ผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาด
ความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ -0.8312384 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือหากรถยนต์มีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมและจูงใจ จะส่งผลบวกให้กับการเลือก
ซื้อรถยนต์มากขึ้น 

จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐำน สถิติที่ใช้ Sig 
ผลกำร
ทดสอบ 

  สมมติฐำนทำงด้ำนประชำกรศำสตร์       
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรือ่งเพศที่

แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

0.250 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรือ่งช่วงอายุท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรือ่งสถานภาพ
สมรสที่แตกตา่งกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

 0.538 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรือ่งระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มผีลต่อพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

 0.015 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรือ่งอาชีพท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

 0.026 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรือ่งรายได้ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

 0.399 ปฏิเสธ 
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สมมติฐำน สถิติที่ใช้ Sig 
ผลกำร
ทดสอบ 

สมมติฐำนทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 

สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8  ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อรถยนตส์ าหรับกลุ่มประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

0.005 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 9  ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด สง่ผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนตส์ าหรับกลุม่
ประชากร Gen Y 

Pearson 
Correlation 

 0.001 ยอมรับ 

 

6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะและงำนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต 

  6.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
  6.1.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมใน

การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลื อกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในการตัดสินใจซื้อรถยนต์หรือไม่
นั้น ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความต้องการที่จะใช้รถยนต์เหมือนกัน ดังนั้นเรื่องเพศจึงไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์  

  6.1.2 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากช่วงอายุที่ต่างกัน จะมีความ
ต้องการซื้อรถยนต์ต่างกัน กล่าวคือช่วงอายุ 20-25ปี หรือเป็นช่วงอายุที่ก าลังศึกษาอยู่นั้นอาจจะเลือก
ซื้อรถยนต์ตามความชอบและพึงพอใจของตนเอง แต่ช่วงอายุ 26-30ปี หรือ 31-38ปี จะพิจารณา
เลือกซื้อรถยนต์โดยค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การซื้อรถยนต์เพ่ือประกอบอาชีพ ดังนั้นเรื่องช่วง
อายุที่แตกต่างจึงมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ 

  6.1.3 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ประชากรส่วนมากในกลุ่ม Gen Y มีสถานภาพโสด และหากมีครอบครัวมักจะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก 
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ซึ่งหากตัดสินใจซื้อรถยนต์ สถานภาพสมรส จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่ม
ประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

  6.1.4 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูง 
มักจะมีการพิจารณาหรือปัจจัยที่ใช้ในงานตัดสินใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียนมาเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะวิศวกร มักจะใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิค หรือคุณภาพเข้ามามีส่วนเกียวกับกับพฤติกรรมการ
ซื้อรถยนต์ ดังนั้นปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ระดับการศึกษาจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

  6.1.5 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันใน
การด าเนินชีวิต รวมถึงบางอาชีพอาจจะต้องใช้รถยนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
ยกตัวอย่างเช่น อาชีพรับจ้าง จะต้องการเลือกซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้บรรทุกของได้ใน
จ านวนมาก ดังนั้น ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เรื่องอาชีพที่ต่างกัน จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

  6.1.6 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
รถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการตัดสินใจซื้อรถยนต์หลายคน
อาจจะไม่ได้มองถึงรายได้มากนัก ซึ่งหากต้องการซื้อรถยนต์ก็จะใช้วิธีการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน 
หรือว่าหลายๆคนอาจจะมีการสนับสนุนจากครอบครัวเพ่ือใช้ในการช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 
ดังนั้น ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้ที่ต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์
ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

  6.1.7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่ม
ประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสวยงาม ทันสมัย รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
สามารถใช้งานได้ง่าย และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของยี่ห้อ
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รถยนต์ยังมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ ดังนั้น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

  6.1.8 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่ม
ประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านด้านราคา มีผล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริโภค
ต้องมองถึงราคารถยนต์ที่ตนเองพึงพอใจ โดยเปรียบเทียบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความคุ้มค่า คุณภาพ 
บริการของศูนย์โชว์รูมต่าง ๆ ดังนั้น ปัจจัยด้านราคาจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ส าหรับ
กลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

  6.1.9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์
ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้าน
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่มประชากร Gen Y ซึ่งปัจจุบัน
การแข่งขันทางการตลาดของแบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ ได้มีการใช้โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ ของแถมต่าง ๆ และบริการเสริมหลังการขาย รวมถึงการจัดงานแสดงรถยนต์ เช่น 
มอเตอร์โชว์ ยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้มีความต้องการซื้อมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ส าหรับกลุ่ม
ประชากร Gen Y ในกรุงเทพมหานคร 

  6.2 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
   6.2.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก และภายในให้มีความทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันการหากเทคโนโลยีของรถยนต์สามารถใช้งานผ่านสมาร์ท
โฟนได้ จะยิ่งท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการควรลงทุนกับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับออฟชั่นรวมถึง
อุปกรณ์ตกแต่งให้มากขึ้น เพราะหากเทียบรถยี่ห้อเดียวกันระหว่างรถยนต์ที่จ าหน่ายในประเทศไทย 
กับรถยนต์ที่จ าหน่ายในโซนยุโรป หรืออเมริกา รถที่จ าหน่ายในไทยจะมีออฟชั่นที่น้อยกว่ามาก ดังนั้น
หากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆควรค านึงถึงความเท่าเทียมในด้านออฟชั่นและอุปกรณ์ตกแต่ง เพ่ือ
ดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้น 
  6.2.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องของราคา เนื่องจากในบางรุ่นราคา
อาจจะสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ทางผู้บริโภคได้รับ ซึ่งผู้ประกอบการควรพิจารณาราคาให้มี
ความเหมาะสมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในเรื่องของบริการหลังการขาย ควรมีบริการหลังการ
ขายที่ดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแลรักษารถยนต์ เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้บริโภครวมถึงจะ
สามารถควบคมุดูแลคุณภาพของรถยนต์ที่ให้บริการ 
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  6.2.3 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด โดยเริ่มจากตัว
พนักงานและศูนย์บริการพนักงานควรมีความรู้ในเรื่องรถยนต์เรื่องต่าง ๆรวมถึงสามารถตอบปัญหาใน
ทางด้านการบริการและทางเทคนิคได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
ในทุก ๆช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่ออนไลน์ เพ่ือกระจายข่าวสารได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ทาง
ผู้ประกอบการควรพิจารณาส่วนลดพิเศษ รายการของแถม รวมถึงให้บริการแบบผ่อนในอัตราดอกเบี้ย
ต่ า เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์รถยนต์ของตนเอง 

  6.3  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนำคต 
   6.3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือที่ผู้ประกอบการสามารถ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ ความแตกต่างของผู้บริโภค ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือที่จะสามารถออกแบบรถยนต์ รวมถึงบริการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ 
   6.3.2 ควรศึกษาการเลือกซื้อรถยนต์ให้ละเอียดมากขึ้น โดยศึกษาตามประเภทของ
รถยนต์ เช่น รถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ เป็นต้น เพ่ือสามารถวิเคราะห์ผู้บริโภคที่ใช้
รถยนต์ในแต่ละประเภทได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 
   6.3.3 ควรมีการเก็บรวมรวบข้อมูลและศึกษาให้เป็นการวิจัยทางด้านคุณภาพหรือ
การวิเคราะห์ในทางเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก  เพ่ือให้ได้มาถึงข้อมูลที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และตรงกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 
   6.3.4 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในด้านการบริการหลังการขาย เนื่องจากงานวิจัย
ส่วนมากจะเน้นการศึกษาในทางการขายหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อรถยนต์ แต่หากมี
การศึกษาเชิงลึกในส่วนของบริการหลังการขายว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหน จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถออกแบบการให้บริการ และดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน กรณีศึกษำ
บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนในอุตสำหกรรมโลจิสติกส์ทำงน้ ำ 

พรทิพย์  อมรรัตน์กูลกิจ* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบุคลากร

ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้นการใช้ปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x̅ = 4.16, S.D. = 0.710) รองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̅  = 4.07, S.D. = 0.689) ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
(x̅ = 4.07, S.D. = 0.661) และปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x̅ = 4.01, S.D. = 
0.628) ตามล าดับ ดังนั้น ผู้บริหารควรเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ให้ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน า รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น าตามความสามารถ เพ่ือการเจริญเติบโตในหน้าที่
การงานในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดขวัญก าลังใจ ทัศนคติที่ดีและความผูกพันต่อองค์การ
ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การคิดเชิงระบบ 
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และ
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วย
หลักการก ากับกิจการที่ดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการค านึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี อันจะน าไปสู่การให้ความร่วมมือและความเต็มใจส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ เ พ่ิมขีด
ความสามารถขององค์การ ท าให้องค์การสามารถปรับตัวและแข่งขันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
 
ค ำส ำคัญ:  ภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผล พนักงานหัวหน้างานขึ้นไป 
 

1. บทน ำ 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ระบบเสรี
ทุนนิยม ที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อน

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อบุคคลและองค์การเป็นอย่างมาก ที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการเรียนรู้
และปรับบทบาทขององค์การที่เป็นอยู่ ให้เกิดความเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เข้ามามี
อิทธิพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) (ประนอม แมนมาศวิหค , 2553: บทน า) ดังนั้น 
องค์การสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารงานความแตกต่างจากยุคสมัยก่อน โดยการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางโลจิสติกส์ นอกจากการพัฒนาด้านศักยภาพด้านความรู้และทักษะแล้ว หากผู้น ามีการ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับด้านกระบวนการคิดและภาวะผู้น าให้มีจ านวนมากขึ้น จะเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่องค์การสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้กับทุกสถานการณ์ (ปิยะพงษ์ ทองดี, 2561: 12)  
 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด และบริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด ในเครือกลุ่มบริษัท เอส 
ซี ที่ด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้านมารีนออฟชอร์และโลจิสติกส์แบบความบูรณาการ อาทิเช่น การ
ให้บริการเรือลากจูงที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล
ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั่วไป 
ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งด้านอ่าวไทย ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศ การให้บริการท่าเทียบ
เรือขนส่งสินค้า คลังสินค้าและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นการ
สนับสนุนโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ  (DVT)  การลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ  เป็นต้น (กลุ่มบริษัทเอส ซี, ม.ป.ป.) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานระดับ
หัวหน้างานขึ้นไปที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการหาแนว
ทางการบริหารวางแผน พัฒนาภาวะผู้น าให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นผลส าเร็จ 
สามารถพลิกฟ้ืนองค์การจากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปสู่สภาวการณ์ใหม่ที่ดีข้ึน (สุพาน ีสุฤษฎ์วานิช
, 2552: 156-157) การสร้างทัศนคติทางบวก กระตุ้นให้พนักงานทุกระดับรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนอ่ืน ๆ ในองค์การ เน้นการให้เห็นความส าคัญกับการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตนเองท าอยู่ให้มีคุณภาพ รวมถึง
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองในสายอาชีพอย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้องค์การสามารถแข่งขันกับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมืออาชีพ 
 

2.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 
 

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบุคลากรระดับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า โดยการก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน)  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งตัว
แปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 

        ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 

  
 
  
  

    

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

5. วิธีกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปในส่วนของโลจิสติกส์ทางน้ า 

จ านวน 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า ในเครือกลุ่มบริษัท เอส ซี ประกอบไปด้วย 
บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด และ บริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด มีจ านวน 435 คน (ข้อมูลจากฝ่าย

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 

-  ต าแหน่งงาน 
-  อายุงาน 

 

 

 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

- การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
- การสร้างแรงบันดาลใจ 

- การกระตุ้นทางปัญญา 

- การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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ทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แยก
ประชากรเป็นพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 130 คน หลังจากนั้นค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คน คือพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 98 คน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างจ านวนทัง้สิน้ 
100 คน ซึ่งแบบสอบถามที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 ชุด ได้รับคืนทั้งหมด 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
83.08 น าเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 100 ชุดที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผล วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่า
ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ (สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  
 

6.  สมมติฐำนกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน กรณีศึกษา

บุคลากรระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
6.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.4 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.5 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.6 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.7 การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.8 การกระตุ้นการใช้ปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6.9 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 

7.  ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา

บุคลากรระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบและการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้ 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี  1  แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล   

  จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ประกอบด้วยเพศชาย มี
จ านวน 63 คน ร้อยละ 63.0 และมีเพศหญิง จ านวน 37 คน ร้อยละ 37.0 กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 31 
– 40 ปี ร้อยละ 57.0 จ านวน 57 คน ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 25.0 จ านวน 25 คน ช่วงอายุ 51 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1.  เพศ   

ชาย 63 63.0 

หญิง 37 37.0 

รวม 100 100.0 

2.  อำยุ   

21 - 30 ปี 6 6.0 

31 - 40 ปี 57 57.0 

41 - 50 ปี 25 25.0 

ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 12 12.0 

รวม 100 100.0 

3.  ระดับกำรศึกษำ   

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 19 19.0 

ปริญญาตร ี 64 64.0 

ปริญญาตรีขึ้นไป 17 17.0 

รวม 100 100.0 

4.  ต ำแหน่งงำน   

ผู้บริหารระดับสูง 11 11.0 

ผู้จัดการ 23 23.0 

หัวหน้างานขึ้นไป 66 66.0 

รวม 100 100.0 

5.  อำยุงำน   

น้อยกว่า 1 ปี 6 6.0 

2 - 5 ปี 29 29.0 

6 – 10 ปี 31 31.0 

10 ปี ข้ึนไป 34 34.0 

รวม 100 100.0 
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ปี ขึ้นไป ร้อยละ 12.0 จ านวน 12 คน และช่วงอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 6.0 จ านวน 6 คน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.0 จ านวน 64 คน ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 19.0 จ านวน 19 คน และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 17.0 จ านวน 17 คน  

กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป ร้อยละ 66.0 จ านวน 66 คน ต าแหน่ง
ผู้จัดการขึ้นไป ร้อยละ 23.0 จ านวน 23 คน ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 11.0 จ านวน 11 คน 
กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งมีอายุงานตั้งแต ่10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 34.0 จ านวน 34 คน อายุ
งาน 6 - 10ปี ร้อยละ 31.0 จ านวน 31 คน อายุงาน 2 - 5 ปี ร้อยละ 29.0 จ านวน 29 คน อายุงาน
ต่ ากว่า 1 ปี ร้อยละ 6.0 จ านวน 6 คน  

7.2 ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน แยก
เป็นรำยด้ำน ตำมตำรำงที่ 2 – 5 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี  2  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการมีอิทธิพล 
  อย่างมีอุดมการณ์ ด้านที่ 1   

  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นสูงสุด คือ ผู้น ามีการตัดสินใจแนวทางการบริหารงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.44) และ ผู้น ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด (x̅ = 4.24) รองลงมาคือ ผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ได้รับการยกย่อง 

ศรัทธา เชื่อมั่น และไว้วางใจของผู้ร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) ผู้น ามี
ความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ปัจจัยด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์ n �̅� S.D. 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

1. ผู้น าของท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 100 4.24 0.818 มากที่สุด 

2. ผู้น าของท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ

ยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน 

100 4.02 0.804 มาก 

3. ผู้น าของท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ได้รับการยกย่อง 

ศรัทธา เชื่อมั่น และไว้วางใจของผู้ร่วมงาน 

100 4.17 0.842 มาก 

4. ผู้น าของท่านอธิบายช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและ

อย่างละเอียด 

100 3.93 0.844 มาก 

5. ผู้น าของท่านตัดสินใจแนวทางการบริหารงาน โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ขององค์การ 

100 4.44 0.743 มากที่สุด 

รวม 100 4.16 0.710 มำก 
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ระดับมาก (x̅ = 4.02) และ ผู้น าสามารถอธิบาย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและอย่าง

ละเอียด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) ตามล าดับ  

ตำรำงท่ี  3  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการสร้างแรง 
  บันดาลใจ (ด้านที่ 2)  

  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นระดับสูงสุด คือ ผู้น าเห็นว่าความส าเร็จในการท างานแบบทีม จูงใจให้เกิดขวัญ และก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16)  และผู้น าแสดงให้เห็นความตั้งใจ

อย่างแน่วแน่ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.16) รองลงมา คือ ผู้น ามีการสื่อสารและกระตุ้นให้มีการสร้างเจตคติที่ดี และการคิดในแง่

บวก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04) ผู้น ามีการกระตุ้นให้ได้ทดลองโครงการใหม่ๆ 

หรือท างานที่ท้าทายตามความสามารถอย่างเต็มที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03) 

และผู้น าแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เหมาะสม จูงใจให้เกิดขวัญ และก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98) ตามล าดับ 

 

 

 

 

ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ n �̅� S.D. 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

1.  ผู้น าของท่านเห็นว่าความส าเร็จในการท างานแบบทีม จูงใจให้

เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

100 4.16 0.801 มาก 

2. ผู้น าของท่านมีการกระตุ้นให้ได้ทดลองโครงการใหม่ๆ  หรือ

ท างานท่ีท้าทายตามความสามารถอย่างเต็มที่ 

100 4.03 0.810 มาก 

3. ผู้น าของท่านแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ท่ี

เหมาะสม จูงใจให้ท่านเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

100 3.98 0.791 มาก 

4. ผู้น าของท่านสื่อสารและกระตุ้นให้มีการสร้างเจตคติที่ดีและการ

คิดในแง่บวก 

100 4.04 0.816 มาก 

5. ผู้น าของท่านแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถ

บรรลุเป้าหมายได้ 

100 4.16 0.788 มาก 

รวม 100 4.07 0.689 มำก 
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ตำรำงที่ 4 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา (ด้านที่ 3)  

  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ระดับสูงสุด คือ ผู้น าตระหนักถึงความส าคัญในพัฒนาความสามารถ การเรียนรู้ การสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.21) 
รองลงมาคือ ผู้น าชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาในหน่วยงาน มีวิธีการแก้ไขให้เลือกหลายทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 4.10) ผู้น ามีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงและให้ก าลังใจว่าสามารถ

ท าได้ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07) ผู้น ามีการอธิบายเป้าหมายการท างาน

อย่างชัดเจนและมีการกระตุ้นความกระตือรือร้นอยู่เสมอ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ 
= 4.03) และผู้น าแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการกระตุ้นแนวทางในการแก้ปัญหาในหน่วยงานโดยมี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 3.96) ตามล าดับ 

 

 

 

 

ปัจจัยด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ n �̅� S.D. 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

1. ผู้น าของท่านแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการกระตุ้นแนวทางใน

การแก้ปัญหาในหน่วยงาน 

100 3.96 0.777 มาก 

2. ผู้น าของท่านมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง และให้

ก าลังใจว่าสามารถท าได้ 

100 4.07 0.756 มาก 

3. ผู้น าของท่านมีการอธิบายเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจนและ

มีการกระตุ้นความกระตือรือร้นใหก้ับท่านเสมอ 

100 4.03 0.784 มาก 

4. ผู้น าของท่านตระหนักถึงความส าคัญในพัฒนาความสามารถ 

การเรียนรู้ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

100 4.21 0.686 มากที่สุด 

5. ผู้น าของท่านช้ีให้เห็นว่าการแก้ปัญหาในหน่วยงานของท่าน มี

วิธีการแก้ไขให้เลือกหลายทาง 

100 4.10 0.785 มาก 

รวม 100 4.07 0.661 มำก 
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ตำรำงที่ 5 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการค านึงถึง 
  ความเป็นปัจเจกบุคคล (ด้านที่ 4)  

ปัจจัยด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล n �̅� S.D. 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

1.  ผู้น าของท่านมีการพูดคุย ให้ค าแนะน าและ

ช่วยเหลือระหว่างการปฏิบัติงาน 

100 3.96 0.628 มาก 

2. ผู้น าของท่านแสดงให้เห็นและรู้สึกว่าตนเองมี

ความส าคัญต่อองค์การ 

100 4.01 0.724 มาก 

3. ผู้น าของท่านท าให้รู้สึกมีคณุค่า มีความส าคญัต่อ

การพัฒนาองค์การ และห่วงสวัสดภิาพในการท างาน 

100 4.03 0.732 มาก 

4. ผู้น าของท่านจะเรียกท่านไปคุยส่วนตัว หากท่าน

กระท าผิดไม่ต าหนิท่านต่อหน้าผู้อื่น 

100 4.00 0.921 มาก 

5. ผู้น าของท่านมีการสนับสนุนความสามารถและ

โอกาสในการเจริญเติบโตในอาชีพ 

100 4.04 0.764 มาก 

รวม 100 4.01 0.628 มำก 

  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นระดับสูงสุด คือ ผู้น ามีการสนับสนุนความสามารถและโอกาสในการเจริญเติบโตในอาชีพ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04) รองลงมา คือ ผู้น าท าให้รู้สึกมีคุณค่า มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาองค์การและห่วงสวัสดิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03) ผู้น าแสดงให้

เห็นและรู้สึกว่าพนักงานมีความส าคัญต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) ผู้น าจะเรียก

พนักงานไปคุยส่วนตัว หากท่านกระท าผิดจะไม่ต าหนิต่อหน้าผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.00) และผู้น ามีการพูดคุย ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือระหว่างการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 3.96) ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี  6  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาวะผู้น าการ 
  เปลี่ยนแปลงโดยรวม (รวมทุกด้าน) 

ปัจจัยภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง n �̅� S.D. 
ระดับ 

ควำมคิดเห็น 

 1.  ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์นั 100 4.16 0.710 มาก 

 2.  ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจมี 100 4.07 0.689 มาก 

 3.  ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาพนักาน 100 4.07 0.661 มาก 

 4.  ปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 100 4.01 0.628 มาก 

รวม 100 4.08 0.618 มำก 
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  โดยภาพรวม ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ 
= 4.16) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.07) ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07) และปัจจัยด้าน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) ตามล าดับ 

 

8. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษาบุคลากรระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 9 
สมมติฐาน เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Scheffeé Analysis ทีร่ะดับ
นัยส าคัญ 0.05 และหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อปรากฎ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี  7  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของระดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n = 100) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรำฐำน   

เพศ    t = 0.129 Sig. = 0.898 

         ชาย 63 4.00 0.465   

         หญิง 37 3.99 0.422   

รวม 100 3.99 0.444   

อำย ุ    t = 0.960 Sig. = 0.415 
21 - 30 ปี 6 4.30 0.552   

31 - 40 ปี 57 3.98 0.450   

41 - 50 ปี 25 3.98 0.382   

ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 12 3.99 0.511   

รวม 100 4.00 0.447   
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (t = 0.129, Sig. = 0.898) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
และทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (F = 0.960, Sig. = 0.415) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
และทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (F = 0.105, Sig. = 0.858) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต าแหน่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (F = 0.224, Sig. = 0.800) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ระดับกำรศึกษำ    t = 0.105 Sig. = 0.858 

ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี 19 3.98 0.358   

ปริญญาตร ี 64 3.99 0.481   

ปริญญาตรีขึ้นไป 17 4.05 0.421   

รวม 100 4.00 0.447   

ต ำแหน่งงำน    t = 0.224 Sig. = 
 

Sig. = 0.800 

ผู้บริหารระดับสูง 11 4.06 0.490   

ผู้จัดการ 23 3.95 0.548   

หัวหน้างานขึ้นไป 66 4.01 0.406   

รวม 100 4.00 0.447   

อำยุงำน    t = 0.147 Sig. = 0.932 
น้อยกว่า 1 ปี 6 4.01 0.475   

2 - 5 ปี 29 3.99 0.536   
6 – 10 ปี 31 4.04 0.462   

10 ปี ข้ึน ไป 34 3.99 0.511   
รวม 100 4.00 0.447   
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ความเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (F = 0.147, Sig. = 0.932) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุงานไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตำรำงที่ 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จ าแนกตาม 
  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
                         (n = 100)  

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 

Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) 

 1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กง 0.642 0.877 

 2. ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 0.733 0.165 

 3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 0.743 0.055 

 4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.746     0.001** 

  ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงภำพรวม 1.000 0.000 

หมายเหตุ:  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 6 - 8 ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

8.1 เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
8.2 อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
8.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
8.4 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
8.5 อายุงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

  8.6 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  8.7 การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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  8.8 การกระตุ้นการใช้ปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  8.9 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

9. อภิปรำยผล 
 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบุคลากร
ระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จากวิสัยทัศน์ขององค์การนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ประการหนึ่งเก่ียวกับการบริการองค์การสมัยใหม่ การที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัดสินใจโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ขององค์การ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานเกิดการยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นและ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมณีประภา ผิวเงิน  (2555: 
139) ที่ว่าบทบาทที่ส าคัญของผู้น า คือ การที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีความคิดริเริ่ม  เป็นที่
ยอมรับ และน่าเชื่อถือของคนส่วนใหญ่ มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดข้อมูล ต่าง 
ๆ ให้กับชุมชนต่าง ๆ และประชาชน ให้เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของพัชรินทร์ พิรุณเนตร (2551: 81) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการคิดสร้างสรรค์ของ
หัวหน้างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้น าประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ใช้หลักคุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผู้ตามจะเกิดความไว้วางใจ และทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่  และ
งานวิจัยของปิลัน ปฏิพิมพาคม (2550: 221) ที่พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น มี
ความส าคัญกับการบริหารองค์การมากที่สุด ซึ่งผู้น าที่มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ
ทันสมัย ท าให้องค์การมีการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ เช่นเดียวกับวิจัยของอัญชลี ชุมนุม และธรรม
นิตย์ วราภรณ์ (2557: 41-42) ที่พบว่าหากผู้น ามีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน สามารถชักจูง สั่งการ และชี้น า
บุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและประชาชน และวิจัยของดาราณี คงกระพัน (2558: 52) ที่พบว่า หาก
ผู้น ามีการระบุเป้าหมายชัดเจน และสื่อสารให้กับทุกฝ่ายเข้าใจ ท าให้เกิดการปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน และธีรพร ทองขะโชค (2556: 28-29) พบว่า การให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วย
หลักการก ากับกิจการที่ดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการค านึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงค านึงถึงผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนความรับผิดชอบชุมชนใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี อันจะน าไปสู่การให้
ความร่วมมือและความเต็มใจส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
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ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เนื่องจากการสร้างแรงกระตุ้นภายในจิตใจ ที่ท าให้ทีมเกิด
แรงจูงใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถ จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การได้ ผู้น าส่วนใหญ่จึงต้องสื่อสารและกระตุ้นพนักงานให้เกิดเจตคติที่ดี และการคิดในแง่
บวก รวมถึงการกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ จากการทดลอง
โครงการต่าง ๆ หรือท างานที่ท้าทายตามความสามารถอย่างเต็มที่ ให้พนักงานได้แสดงให้เห็นว่าหน้าที่
ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของตนเหมาะสม เพ่ือจูงใจให้เกิดขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง (2559: 76) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันในองค์การของข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานครว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจ 
โดยกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความกระตือรือร้นและตั้งใจปฏิบัติงาน รู้สึกภูมิใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย รู้สึกผูกพันต่อองค์การในระยะยาว และเน้นความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
เช่นเดียวกับวิจัยของอิสระ บุญญะฤทธิ์ (2545: 2) ที่พบว่าการเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความร่วมมือ
ร่วมใจในความส าเร็จของทีม จะเป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจทางหนึ่งท าให้ผู้ตามรู้สึกไว้วางใจ และใช้
ความพยายามในการท างานที่มากขึ้น เช่นเดียวกับวิจัยของอภิรัตน์ กังสดารพร (2559: 96) ที่พบว่า 
การจูงใจพนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์การร่วมกัน จะท าให้
พนักงานทุ่มเทการท างานอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับแนวคิดของเกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย์ (2558: 47-
57) และบุญชัย ธีระกาญจน์ (2559: 80-91) ที่ว่า การสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นผู้ตามให้เกิด
แรงจูงใจทางบวก จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ รู้สึกภูมิใจในงานที่ท าอยู่ รักและผูกพันธ์กับ
องค์การในระยะยาว ท าให้เกิดความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการท างานอย่างเต็มที่ และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงาน และ
น าไปสู่พฤติกรรมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จากการที่ผู้น าองค์การให้ความส าคัญและตระหนักถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถของพนักงาน ทั้งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชาญชัย โตสงวน (2553: 62-80) พบว่า ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มี
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  และกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิด
ของวรางคณา กาญจนพาที (2556: 145) ที่ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาคุณลักษณะ 
และการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนา ดูงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการเพ่ิมทักษะและศักยภาพของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ  และวิจัยของภรณ์วดี ประเสริฐดี (2558: 
993) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาของผู้บริหารในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ใช้
เหตุผลหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง (2548: 
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132-141) พบว่า ผู้บริหารมีการกระตุ้นการใช้ปัญญา ในการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา
ด้วยการคิดที่เป็นระบบ และส่งเสริม พัฒนาการศึกษาให้กับพนักงานในระดับที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เนื่องจากผู้น ามีการสนับสนุนความสามารถ และ
โอกาสในการเจริญเติบโตในอาชีพของพนักงาน ทั้งนี้ผู้น าได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาขององค์การ
และสวัสดิภาพของพนักงานในการท างาน ผู้น าที่มีการค าแนะน า ช่วยเหลือพนักงานแบบรายบุคคล 
และการต าหนิแบบส่วนตัว  แสดงให้เห็นรู้สึกว่าพนักงานเองมีความส าคัญต่อองค์การ สอดคล้องกับ
วิจัยของธุมากร เจดีย์ค า (2559: 80) ที่พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ภาวะผู้น าด้านการมุ่ งความสัมพันธ์ เป็นรายบุคคล  การส่ง เสริม  และพัฒนาความรู้ ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน และวิจัยของขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554: 97) พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน พัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับแนวคิดของ
ประเวช รัตนเพียร และสุริย์วิภา ไชยพันธุ์ (2561: 73-88) และ พิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง (2557: 90-
97) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
ในการท างาน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดเลื่อมใส ศรัทธา และท างานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

10. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษาบุคลากรระดับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้ า จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก แต่กลับอยู่ในล าดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสนใจพนักงานแต่ละ
บุคคล หรือผู้ร่วมงานที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือด้านความรู้ ทักษะเฉพาะ
ทาง หรือเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงให้รู้สึกว่าพนักงานมีความส าคัญต่อองค์การอย่างเท่า
เทียม มีการส ารวจความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือสนับสนุนความสามารถ และ
โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน เช่นการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งการบริหารให้ผู้บริหารรุ่น
ใหม่ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งภาษาต่างประเทศ  

นอกจากนี้ผู้น าองค์การควรมีการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรมีทักษะการเป็นผู้น า 
การคิดเชิงกลยุทธ์ โดยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการบริหารในอนาคต 
เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมต่อองค์การมากขึ้น และสนับสนุนองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
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เรียนรู้เชิงบูรณาการ และการคิดนอกกรอบ สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมเวิร์ค มีการสื่อสารสอง
ทาง และมีการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสมให้กับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุ
ความรับผิดชอบ รวมถึงขอบเขตการอนุมัติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
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ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรองค์กรที่ส่งผลตอ่คุณภำพกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
แผนกบริกำรและลูกค้ำสัมพันธ์ของโรงพยำบำลเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหำนคร 
พรธวัล  พูลเล็ก* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการให้บริการของแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการจัดการองค์การ
ที่ส่งผลต่อวิธีปรับปรุงการปฎิบัติงานในแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์  3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการ
จัดการองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ 

ผลการศึกษาพบว่า เพศชายน้อยกว่าเพศหญิง คือ เพศชายร้อยละ 43.7  และเพศหญิงร้อย
ละ 56.3  กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย  21 – 40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.3  และมี
ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ การแปรผลระดับของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม ได้ผล
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วยด้าน ความสามารถของพนักงาน , ความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูล และ
ความชัดเจนในการด าเนินงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกบริการและลูกค้า
สัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและปัจจัยด้านความสามารถของพนักงาน, 
ความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูล และความชัดเจนในการด าเนินงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการองค์กร คุณภาพการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ 
 

1. บทน ำ 
  โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะยึดถือหลักปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพ่ือต้องการเป็นโรงพยาบาล
เอกชนที่เป็นเลิศท้ังทางด้านการแพทย์และการให้บริการ และเพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ประทับใจ
การให้บริการกับทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา และกลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ท าหน้าที่ในการประสานงานกับตัวแทนบริษัท
ประกัน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าใช้สิทธิประกันเพ่ิมมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท าประกัน
สุขภาพ  ซึ่งแนวโน้มของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการเบิกจ่ายจากกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตได้อีกมากของธุรกิจการขายประกัน
                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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เพ่ิมขึ้นบวกกับกระแสการให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น  จึงต้องได้รับการบริการจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านประกันสามารถบริการเพ่ือเกื้อหนุนการใช้ประกันมากขึ้นแต่ละบริษัท มี
ขอบเขตเงื่อนไขในการใช้ประกันชีวิตและสิทธิในการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน การศึกษาในครั้งนี้
ได้เห็นถึงความส าคัญด้านคุณภาพการให้บริการต่อเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานกับลูกค้า
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมักเกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความสามารถของเจ้าหน้าที่,ความเหมาะสม
ของฐานข้อมูลภายใน,ความชัดเจนในการด าเนินงาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการ
ให้บริการเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อการ
ให้บริการอีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึงพอใจอันดี อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์การ 
 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 
  2.1 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผล/ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
   2.2 ความเหมาะสมของฐานข้อมูลภายในโรงพยาบาลส่งผล/ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
  2.3 ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผล/ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
   2.4 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผล/ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
   2.5 ความเหมาะสมของฐานข้อมูลภายในโรงพยาบาลส่งผล/ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 
   2.6 ความชัดเจนในการด าเนินการส่งผล/ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 

3. กรอบแนวคิดและกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยได ้ดังนี้ 

          
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิด                                                                                         
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  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ หัวหน้ำและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนแผนก
ต่ำง ๆ ในโรงพยำบำลที่ประสานงานร่วมกับแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์  จ านวน 500 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ และขอความร่วมมือจากหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ให้ช่วยกระจายแบบสอบถามไป
ยังเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบบสอบถามถือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุ
คุณ (Multiple Regression) 
  ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของหัวหน้าและ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 500 คน จึงน าไปเปรียบเทียบเพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบ
ตารางและจะท าการเก็บข้อมูลตัวอย่างจ านวน 222 ราย ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
  กำรสร้ำงเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้  

  1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ จากต าราเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวข้องานวิจัย  

  2. ศึกษาแบบสอบถามต่าง ๆ จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดขอบข่ายในการ
สร้าง เครื่องมือให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา ตลอดจนเปรียบเทียบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น  

  3. สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ของ แบบสอบถาม โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ 
ครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น  

  4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ จ านวน 222 
ตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่ง Run ผลจากโปรแกรม SPSS ซึ่งพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าโดยรวมเท่ากับ 0.881 

  5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบสอบถามที่ ที่สมบูรณ์ที่สุดเพ่ือใช้ใน
การเก็บข้อมูลจริง 
   ขอบเขตกำรศึกษำวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยด้านการจัดการ

องค์การที่มีอิทธิพลมีท าให้เกิดอุปสรรคในการให้บริการกลุ่มลูกค้าประกันโดยมีระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณการวิจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ  

   กลุ่มเป้ำหมำย 
    1. หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ใช้สิทธิประกัน 
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    2. ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดจากผู้ที่ประสานงานโดยตรงกับแผนกบริการและ
ลูกค้าสัมพันธ์จ านวน 222 ราย  
  3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    3.1 ตัวแปรต้น  หรือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัย
องค์ประกอบการจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพการให้บริการของแผนก
บริการและลูกค้าสัมพันธ์  
  4. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ โรงพยาบาลแห่งเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพฯ 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่
ผู้ ให้บริการลูกค้ากลุ่มประกันโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  โดยการแจก
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูล และรอจนกว่าแบบสอบถามกรอก
ข้อมูลและตอบครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 222 ชุด จึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เป็นการน าข้อมูลที่
ไดม้าไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นและสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บมาแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่อายุงาน ช่วงเวลาปฏิบัติงาน  
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว
แปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของแผนก, ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
และระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ ไว้ดังนี้สามารถใช้เกณฑ์การค านวณจาก 
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับ
 

 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงก าหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นโดย 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
5 − 1

5
 = 0.8 

แปลความหมายได้ดังนี้ 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง คุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง คุณภาพการให้บริการในระดับน้อย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง คุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง คุณภาพการให้บริการในระดับมาก 

  ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง คุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด 
2. สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน ความสามารถของพนักงาน ความเหมาะสมของฐานข้อมูล
ภายในโรงพยาบาลและความชัดเจนในการด าเนินการมีผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร สถิติที่ใช้คือ Pearson Correlation โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

4. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลกำรวิจัย 

  ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 คน  
แบ่งสรุปผลการศึกษางานวิจัยเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
   ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกันคือ เพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และเพศหญิง 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ 21 – 40 ปี  จ านวน 165 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 74.3  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3  กลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่มีอายุการท างานในช่วง 1- 10 ปี จ านวน 137 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.7 และมีตาราง
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 

  ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
 จากการศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการเจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยมี 3 ด้านพบว่า  

  -ด้ำนควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.12  
  -รองลงมำคือด้ำนควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.04  
  -ล ำดับสุดท้ำยคือด้ำนควำมเหมำะสมของฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.01 
 จากการศึกษา คุณภาพการให้บริการ ในด้านความพึงพอใจ และด้านประสิทธิภาพในการ
ให้บริการพบว่า 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

T_D 222 4.0349 .75445 

T_E 222 4.1892 .79465 

T_DE 222 4.1120 .75031 

Valid N (listwise) 222   

  -ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรมีควำมคิดเห็นในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.18  
  -รองลงมำ ด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร มีควำมคิดเห็นในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.11 
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

T_A 222 4.1287 .54545 

T_B 222 4.0153 .74902 

T_C 222 4.0450 .71363 

T_ABC 222 4.0630 .59509 

Valid N (listwise) 222   
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  ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 222 คน สรุปผลการศึกษาได้ว่ายอมรับ
ทั้งหมด 6 สมมติฐาน 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 .786a .617 .614 .46453 

a. Predictors: (Constant), T_C, T_A, T_B 

  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้านสมรรถนะของพนักงาน , ความเหมาะสมของ
ฐานข้อมูล และความชัดเจนในการด าเนินงานต่อความพึงพอใจของพนักงานในแผนกฯ 

Correlations 
 T_D T_A T_B T_C 

Pearson Correlation T_D 1.000 .704 .673 .707 

T_A .704 1.000 .602 .687 

T_B .673 .602 1.000 .744 

T_C .707 .687 .744 1.000 

Sig. (1-tailed) T_D . .000 .000 .000 

T_A .000 . .000 .000 

T_B .000 .000 . .000 

T_C .000 .000 .000 . 

N T_D 400 400 400 400 

T_A 400 400 400 400 

T_B 400 400 400 400 

T_C 400 400 400 400 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 .668a .446 .444 .59279 

a. Predictors: (Constant), T_ABC 
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Correlations 

 T_E T_A T_B T_C 
Pearson Correlation T_E 1.000 .637 .576 .579 

T_A .637 1.000 .591 .679 
T_B .576 .591 1.000 .755 
T_C .579 .679 .755 1.000 

Sig. (1-tailed) T_E . .000 .000 .000 
T_A .000 . .000 .000 

T_B .000 .000 . .000 
T_C .000 .000 .000 . 

N T_E 222 222 222 222 
T_A 222 222 222 222 

T_B 222 222 222 222 
T_C 222 222 222 222 

 
  กำรสรุปสมมติฐำน 
     ข้อที่ 1  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
    ข้อที่ 2  ความเหมาะสมของฐานข้อมูลส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
     ข้อที่ 3  ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
    ข้อที่ 4  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
เจ้าหน้าทีแ่ผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
    ข้อที่ 5  ความเหมาะสมของฐานข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
     ข้อที่ 6  ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการแลลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

  กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ เจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้น าผลสรุป
การวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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สมมติฐำนที่ 1  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการเจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อความสามารถของ
เจ้าหน้าที่มีสูงขึ้น ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความสามารถของ
เจ้าหน้าที่นั้นมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับความรู้สึกซึ่งส่งผล ทางกายภาพให้เห็นได้ และสัมผัสได้จาก
การให้บริการและมาตรฐานการบริการ แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินได้จาก ความพร้อมในการให้บริการ
อย่างส่ าเสมอมีความละเอียดและใส่ใจ เจ้าหน้าที่มีรอยยิ้มและอัธยาศัยดีเต็มใจให้บริการ โดย
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไซเธมอล (Zeithaml, 1998 อ้างใน ลัดดา พุทธวารีกานต์, 
2550, หน้า 50) ได้กล่าวว่า “คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การประเมินของ
ผู้บริโภคเก่ียวกับความดีเลิศ หรือความเหนือกว่าของการบริการ”   

สมมติฐำนที่ 2  ความเหมาะสมของฐานข้อมูลส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการเจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความเหมาะสมของฐานข้อมูลส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและ
ลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความเหมาะสมของ
ฐานข้อมูลนั้นส่งผลต่อความรู้สึก และสัมผัสได้จากการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินได้จาก สิ่งอ านวย
ความสะดวกและรวดเร็ว ถูกต้อง  โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤชสุวัชร์ ประโยชน์
พิบูลผล (2554) “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ” ซึ่งอธิบายไว้ว่า คุณภาพการให้บริการของ
ระบบฐานข้อมูลที่ดี ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ,ระบบมีการแยกข้อมูล
เป็นอิสระต่อกัน, มีการควบคุมข้อมูลและดูแลรักษาข้อมูลในระบบทั้งหมด 

สมมติฐำนที่ 3  ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครให้เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากความชัดเจนในการด าเนินงานเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับแผนกบริการ รู้สึกอุ่น
ใจ เชื่อใจ และไว้วางใจต่อการให้บริการ ซึ่งประเมินได้จาก มีการท างานที่เป็นมาตรฐานสากลของ
พนักงานในแผนก โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับโกวิทย์ พวงงาม. (2539). ศักยภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารสวนต าบลปัญหาและอุปสรรค.  

สมมติฐำนที่ 4  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการเจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้า
สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความสามารถของเจ้าหน้าที่นั้น
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จะส่งผลการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพทั้งภาพคุณภาพและอารมณ์ที่ได้รับบริการ ซึ่ง
ประเมินได้จาก ความสม่ าเสมอในการให้บริการ ความละเอียดรอบคอบในการให้บริการ ความรู้และการ
บริการอย่างมาตรฐานสากล การประสานงานและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารอย่างถูกต้อง โดยผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร ทองทะวัย (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้าง ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผู้ให้บริการด้าน การ
พัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing) 

สมมติฐำนที่ 5  ความเหมาะสมของฐานข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเหมาะสมของฐานข้อมูลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการเจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ความเหมาะสมของฐานข้อมูลนั้นจะส่งผลการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพทั้งภาพ
คุณภาพและอารมณ์ท่ีได้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤชสุวัชร์  ประโยชน์พิบูลผล อ้างถึง
ใน จรณิต แก้วกังวาน,( 2536)  “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ” 

สมมติฐำนที่ 6  ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการเจ้าหน้าที่
แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความชัดเจนในการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการในด้านความเชื่อมั่น ไว้ใจ และ
ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการนั้นเพ่ิมขึ้นด้วย โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์ 
พวงงาม. (2539). ศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารสวนต าบลปัญหาและอุปสรรค.  

  ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ
จัดการองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ในปัจจัยทั้ง 3 ด้านได้แก่ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
ความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูล ความชัดเจนในการด าเนินงาน และด้านคุณภาพการให้บริการ 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพการให้บริการ เมื่อท าการพิจารณา
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้ว ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม พัฒนาทุกด้านเพ่ือน าผลไปใช้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้ำนควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่  ผู้ใช้บริการในแผนกอ่ืน ๆ ให้ความส าคัญกับ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของแผนก เจ้าหน้าที่ควรมีความสามารถใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของบริษัทคู่สัญญา, มีความสามารถในการจัดท าเอกสารได้อย่างครบถ้วนและ
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ผลการพิสูจน์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่าความสามารถ
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของบริษัทคู่สัญญาเป็นความพึงพอใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

2. ปัจจัยด้ำนควำมเหมำะสมของฐำนข้อมูล ความเหมาะสมของฐานข้อมูลเป็นอีกปัจจัย
ด้านหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจทั้งยังส่งผลถึงความพึงพอใจและคุณภาพต่อการ
ให้บริการด้วย เจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ ง ใน
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กรุงเทพมหานครต้องท าการดูแล และใส่ใจต่อการน าข้อมูลของลูกค้า และบริษัทคู่สัญญาลงในระบบ
ฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และผู้บริหารของโรงพยาบาลต้องให้ความส าคัญ กับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล เพ่ือให้เป็นจุดแข็งในการรองรับบริการ และยังสามารถเป็นข้อดีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการภายในของโรงพยาบาลอีกด้วย 

3. ปัจจัยด้ำนควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำน ความชัดเจนในการด าเนินงานเป็นปัจจัยหลัก 
ของการให้บริการ ฉะนั้น ให้บริการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร จึงต้องให้ความใส่ใจในการก าหนด Job Description ของพนักงานในแผนก 
ตลอดจน Flow Chart ของกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอน และบรรจุเป็นหลักสูตรมาตรฐาน
โรงพยาบาล  เพ่ือถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนเริ่มปฎิบัติงานจริง 

4. ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญ
ส่งผลต่อการความไว้วางใจของให้บริการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นแล้วต้องปรับปรุงการให้บริการในทุก ๆ ด้านให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจ ในกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่ ต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ 
โดยมีความรู้และเข้าใจในสัญญาการให้บริการระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด ทางด้านความเหมาะสมของ
ฐานข้อมูล ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  

5. ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ต้องมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถท างานประสานงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการ และสามารถ
บริหารสัญญาบริการและท างานประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพงึพอใจของพนักงำนบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

ที่มีต่อกำรเรียนรู้ผ่ำนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

พรพัฒน์  แก้วไพจิตร* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ที่มีต่อการเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ท าการศึกษาเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 326 ชุด 
โดยศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้เรียน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 ผู้ตอบส่วนใหญ่มี
อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 41.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 65.1 และจบสาขา
บริหารธุรกิจสูงสุด ร้อยละ 24.2 ระดับของพนักงานที่ตอบเป็นระดับ 7-8 ร้อยละ 37.8 เป็นนักบัญชี
และนักการเงิน สายงานบัญชีและการเงินองค์กร ร้อยละ 20.9 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพ 
ร้อยละ 82.8 สังกัดธุรกิจส านักงานใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 65.3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของความพึง
พอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.82 เมื่อพิจารณารายหัวข้อผล
ปรากฎว่า การเรียนรู้แบบ e-Learning ท าให้ท่านสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส าหรับหัวข้อที่เหลือมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนนั้น ประกอบด้วยตัวแปรอิสระทั้ง 5 ด้าน มีส่วน
ร่วมกันอธิบายถึงความผันแปรของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 

79.2 โดยด้านที่ส่งผลมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (β = .456, t = 9.055, sig. = .000) ล าดับถัดมา 

คือ ด้านการออกแบบ (β = .194, t = 5.157, sig. = .000) ล าดับถัดมาคือ ด้านการสนับสนุนและการ

ให้บริการ (β = .139, t = 3.376, sig. = .001) ล าดับถัดมาคือ ด้านผู้เรียน (β = .125, t = 3.048, sig. 

= .002) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านเทคโนโลยี (β = .090, t = 2.033, sig. = .043) 
 

ค ำส ำคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการการเรียนการสอน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: ball.kmut@gmail.com 



393 

Factors Affecting Satisfaction of Employees of PTT Public 
Company Limited with E-Learning Programs 

Pornpat Kaewpijit* 

 

Abstract 
This research aims to study factors affecting satisfaction of employees of PTT Public 

Company Limited with E-Learning programs. This quantitative research was conducted by 
collecting data from 326 questionnaires distributed to samples to study satisfaction level 
with E-Learning programs and factors affecting satisfaction of the learners. 

The study found that majority of the population or 58.0% was female, the majority 
of them were aged between 31-40 years at 41.1% , held Master’s Degree at 65.1% and 
majoring in Business Administration at 24.2%. The study further found that 37.8% of the 
respondents were in level 7 -8 , 20 .9%  worked as accounting and finance officers in 
Corporate Accounting and Finance Unit, 82.8% was based in Bangkok area and 65.3% was 
under Head Office Unit. Overall satisfaction level of the learners was in high level with 
average level of 3.82. When considering each topic, it appeared that ‘E-Learning program 
enabling learners to learn anytime anywhere’ received highest level of satisfaction with 
average of 4.32 while other topics received high level of satisfaction. 

Factors affecting satisfaction of learners were composed of 5  aspects of 
independent variables jointly explaining variation of overall satisfaction of the E-
Learning program learners at 79.2%. The factor affecting the satisfaction level the most 

was content of the program (β = .456 , t = 9.055 , sig. = .000) which was followed by 

design of the program (β = .194, t = 5.157, sig. = .000), support and service (β = .139, 

t = 3.376, sig. = .001), learners (β = .125, t = 3.048, sig. = .002) and technology (β = 
.090, t = 2.033, sig. = .043), respectively. 
 
Key Words: E-Learning / Instruction and Learning Management System / Satisfaction of Users 

                                                           
* Graduated School of Public Administration Master of Public and Private Management 
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1. บทน ำ 

จากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน คือ การ
สื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัด การเชื่อมต่อสื่อสารสามารถน าประโยชน์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง การ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ที่เชี่ยวชาญได้ออกมาให้ค านิยามการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Internet ว่า Electronic Learning หรือ e-Learning  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาบุคคลากร
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมส าหรับการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญใน
ด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือช่วยในเรื่องการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กร ซึ่ง
การเรียนรู้และพัฒนานี้มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมซึ่งมีเพียงการอบรมภายใน
ห้องเรียน (Classroom) จึงได้มีการออกแบบและจัดท าหลักสูตรที่พนักงานในองค์กรจ าเป็นต้องได้รับ
ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ซึ่งจะ
สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของพนักงานได้ทั้งองค์กร เนื่องจากพนักงานทุกคนสามารถมีสิทธิใน
การเข้าเรียนได้ตลอดเวลาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับพนักงานที่อยู่ไกลและไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับ
การอบรมภายในห้องเรียน และเพ่ือให้สอดรับกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ที่มีต่อการเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งได้รับการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและ
ได้ให้พนักงานในองค์กรเริ่มเรียนไปแล้วนั้น ว่ารูปแบบการเรียน รวมถึงการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร
นั้น มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปปรับใช้ในการท างานจริงได้เพียงพอ
หรือไม่ อย่างไร 

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
 2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ปตท. ที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็น
วิจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดตัวแปรในการ
วิจัย คือ ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาสูงสุด ระดับงาน ต าแหน่งงานปัจจุบัน พ้ืนที่ปฏิบัติงาน หน่วยธุรกิจ และตัวแปรตาม ซึ่ง
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ประกอบด้วย ด้านผู้เรียน ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุนและการ
ให้บริการ 
  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตำม 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการเรียนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จ านวน 1,750 คน (ข้อมูลการเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 

- สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาสูงสุด 

- ระดับงาน 

- ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

- พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

- หน่วยธุรกิจ 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

- ด้านผู้เรียน 

- ด้านการออกแบบ 

- ด้านเนื้อหา  

- ด้านเทคโนโลยี 

- ด้านการสนับสนุนและการ

ให้บริการ 

ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้

ผ่ำนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Learning) 
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2561, อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยวิธีการค านวณด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน +/- 5% จากการค านวณจะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 325.58 หรือให้เท่ากับ 326 คน 

สมมติฐำนเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
สมมติฐานที่ 1 เพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 อายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 วุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 ส าเร็จสาขาวิชาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 5 ระดับงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 6 ต าแหน่งงานแตกตา่งกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 7 พ้ืนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 8 หน่วยธุรกิจแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
สมมติฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
สมมติฐานที่ 2 ด้านการออกแบบมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
สมมติฐานที่ 3 ด้านเนื้อหามีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
สมมติฐานที่ 4 ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
สมมติฐานที่ 5 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรส ำหรับตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนที่  1 เป็นค าถามที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ประชากรศาสตร์ และส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับวิธีการส าหรับตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ท าการวิจัยน า
แบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อค าถาม เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วก็จะให้ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่อไป 2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อ
ค าถามอีกครั้งโดยการน าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนั้นไปทดสอบ (Pilot) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ส าหรับการทดสอบหาความเชื่อมั่นจะใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบัค (Cronbach’s Alpha)  โดยการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
30 ตัวอย่าง เพ่ือท าแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบัค  (Cronbach’s Alpha) ที่
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มากกว่า 0.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ ส าหรับผลการทดสอบข้อค าถามจากแบบทดสอบของผู้วิจัย
ปรากฎว่าได้รับผล ดังนี้ Cronbach’s Alpha : 0.906 , N of Items , 25 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเชิงพื้นฐำน และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน 

การวิ เคราะห์สถิติ เชิง พ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานในแต่ละด้านโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ส าหรับอธิบายค่าตัวแปรพื้นฐาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน วิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรที่มีความเป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป และ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาปัจจัยด้านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

4. ผลกำรวิจัย 

4.1 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน 
 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียนจ านวน 326 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 189 คนคิดเป็นร้อยละ 58 เพศชายจ านวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42 มีอายุ 31 ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.1 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.0 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.6 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุดจ านวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่าจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ส าเร็จการศึกษาในด้าน
บริหารธุรกิจมากที่สุดจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.1 ด้านบัญชีและการเงินจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ด้านนิติศาสตร์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานระดับ 7-8 จ านวน 123 คน คิดเป็น 
37.8 พนักงานระดับ 9-10 จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 พนักงานระดับ 6 ลงมาที่จ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 พนักงานระดับ 11-13 ที่จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 พนักงานระดับ 
14 ขึ้นไปทีจ่ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานต าแหน่งนักบัญชีและการเงิน จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 พนักงานวิเคราะห์และวางแผนจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 
ต าแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ/
พนักงานควบคุมการผลิต จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ใน
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พ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 และปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด อีก
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส านักงานใหญ่จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 

  4.2 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวปัจจัยด้ำนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
การวิเคราะห์เกี่ยวปัจจัยด้านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

พ้ืนฐานเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ปัจจัยด้ำนบทเรียน 
ระดับควำมคิดเห็น : จ ำนวน ( n = 326) 

x̄ S.D. แปลควำม อันดับ 

ด้านผู้เรียน 
ด้านการออกแบบ 
ด้านเนื้อหา  
ด้านเทคโนโลยี 
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ 

3.82 
4.07 
3.87 
3.88 
3.67 

.726 

.632 

.713 

.789 

.849 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
3 
2 
5 

รวม 3.86 .642 มาก  

จากตาราง จะพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.86, S.D. = .642) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้านนั้นพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการออกแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D. = .632) ล าดับ

ที่ 2 คือ ด้านเทคโนโลยีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.88, S.D. = .789) ล าดับที่ 3 คือ ด้าน

เนื้อหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.87, S.D. = .713) ล าดับที่ 4 คือ ด้านตัวผู้เรียนมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.82, S.D. = .726) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการสนับสนุนและการ

ให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.67, S.D. = .849) 

  4.3 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 

การวิ เคราะห์ เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์                  

(e-Learning) ทั้งนี้ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐานเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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ควำมพึงพอใจในภำพรวม 
ระดับควำมคิดเห็น : จ ำนวน ( n = 326) 

x̄ S.D. แปลควำม  

ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ    
e-Learning 

3.89 .751 มาก 
 

รวม 3.89 .751 มาก  

จากตารางจะพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน

ระดับท่ีมีความพึงพอใจมาก (x̄ = 3.89, S.D. = .751) 

  4.4 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้เรียน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้เรียน โดยใช้การวิเคราะห์ Independent Sample T-
Test และ One-Way ANOVA 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 1 ผู้เรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
แตกต่างกัน จากการค านวณ (t) เท่ากับ -1.064 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .288 สรุปได้ว่ำ 
ผู้เรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 2 ผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
แตกต่างกัน จากการค านวณ (F) เท่ากับ .59 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .981 สรุปได้ว่า 
ผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 3 ผู้เรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมที่แตกต่างกัน จากการค านวณ (F) เท่ากับ 1.373 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ 
.255 สรุปได้ว่า ผู้เรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 4 ผู้เรียนที่ส าเร็จสาขาวิชาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมที่แตกต่างกัน จากการค านวณ (F) เท่ากับ 1.241 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ 
.249 สรุปได้ว่า ผู้เรียนที่ส าเร็จสาขาวิชาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 5 ผู้เรียนที่มีระดับงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ที่แตกต่างกัน จากการค านวณ (F) เท่ากับ .445 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .776 สรุปได้ว่า 
ผู้เรียนที่มีระดับงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
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  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 6 ผู้เรียนที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่แตกต่างกัน จากการค านวณ (F) เท่ากับ 1.208 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .252 
สรุปได้ว่า ผู้เรียนที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 7 ผู้เรียนที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่แตกต่างกัน จากการค านวณ (t) เท่ากับ 1.671 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .099 
สรุปได้ว่า ผู้เรียนที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 
  สมมติฐานทางการวิจัยที่ 8 ผู้เรียนที่มีหน่วยธุรกิจแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่แตกต่างกัน จากการค านวณ (F) เท่ากับ 3.864 และค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .010  
สรุปได้ว่า ผู้เรียนที่มีหน่วยธุรกิจแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

  4.5 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่มี

ผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 

ตัวแปร b SEb β t sig. 

ด้ำนผู้เรียน 
ด้ำนกำรออกแบบ 
ด้ำนเนื้อหำ  
ด้ำนเทคโนโลยี 
ด้ำนกำรสนับสนุนและกำรให้บริกำร 

.129 

.231 

.481 

.086 

.123 

.042 

.045 

.053 

.042 

.036 

.125 

.194 

.456 

.090 

.139 

3.048 
5.157 
9.055 
2.033 
3.376 

.002 

.000 

.000 

.043 

.001 

R2 = .792   SEE = .342   F = 248.675   sig. = .000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ด้าน มีส่วน
ร่วมกันอธิบายถึงความผันแปรของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อย
ละ 79.2 (R2 = .792 F = 248.675 sig. = .000) โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน

มากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (β = .456, t = 9.055, sig. = .000) ล าดับถัดมาคือ ด้านการ

ออกแบบ (β = .194, t = 5.157, sig. = .000) ล าดับถัดมาคือ ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ 

(β = .139, t = 3.376, sig. = .001) ล าดับถัดมาคือ ด้านผู้เรียน (β = .125, t = 3.048, sig. = .002) 

และล าดับสุดท้ายคือ ด้านเทคโนโลยี (β = .090, t = 2.033, sig. = .043) 
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5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.0 
มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
65.1 และจบสาขาบริหารธุรกิจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 24.2 ระดับของพนักงานที่ตอบเป็นระดับ 7-8 
คิดเป็นร้อยละ 37.8 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นนักบัญชีและนักการเงิน 
สายงานบัญชีและการเงินองค์กร คิดเป็นร้อยละ 20.9 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่  ณ พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 82.8 สังกัดธุรกิจส านักงานใหญ่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 

  5.2 สรุปผลปัจจัยด้ำนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้านผู้เรียน ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 3.82 และเมื่อพิจารณารายหัวข้อผลปรากฎว่าการเรียนรู้แบบ e-Learning ท าให้ท่านสามารถเรียน
ได้ทุกท่ีทุกเวลา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 และส าหรับหัวข้ออ่ืน ๆ มี
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก โดยขอแจกแจงหัวข้อตามค่าเฉลี่ยจากระดับมากไประดับ
น้อย คือ ระบบ e-Learning สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.87 ระบบ e-
Learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเองและช่วยให้ท่านมีความเข้าใจและจ าเนื้อหาสาระของ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีค่าเฉลี่ย 
3.63 การเรียนรู้แบบ e-Learning สามารถทดแทนการเรียนรู้แบบ Classroom ได ้มีค่าเฉลี่ย 3.42 
 ด้านการออกแบบ ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 4.07 และเมื่อพิจารณารายหัวข้อผลปรากฎว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับมากทุกหัวข้อ โดยขอแจกแจงหัวข้อตามค่าเฉลี่ยจากระดับมากไประดับน้อย คือ การออกแบบ
ตัวอักษรและกราฟิกมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.09 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของ
บทเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.08 มีรูปแบบหน้าจอแต่ละบทเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกันท าให้เข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 การจัดวางรูปแบบ มีความชัดเจน ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.06 เมนู
การใช้งานระบบ e-Learning  มีความเหมาะสม สะดวกและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.05 
 ด้านเนื้อหา ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 3.87 และเมื่อพิจารณารายหัวข้อผลปรากฎว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับ
มากทุกหัวข้อ โดยขอแจกแจงหัวข้อตามค่าเฉลี่ยจากระดับมากไประดับน้อย คือ ภาษาที่ใช้เหมาะสม 
ชัดเจน ถูกต้อง สามารถสื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.04 โครงสร้างบทเรียนและเนื้อหา
ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 3.95 เนื้อหาของบทเรียนจัดล าดับอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน มีความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาที่ต่อเนื่องกันท าให้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 ความง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน มี
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ค่าเฉลี่ย 3.82 ความยาวของเนื้อหาในการน าเสนอแต่ละบทมีความเหมาะสม / ความเหมาะสมในการ
ตั้งค าถามของแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 3.71 
 ด้านเทคโนโลยี ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 3.88 87 และเมื่อพิจารณารายหัวข้อผลปรากฎว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่
ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยขอแจกแจงหัวข้อตามค่าเฉลี่ยจากระดับมากไประดับน้อย คือ ความสะดวก
ในการเรียนผ่าน Notebook Tablet Smartphone มีค่าเฉลี่ย 4.06 ความง่ายในการเข้าเรียน e-
Learning ผ่านระบบ LMS มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ e-Learning 
ผ่าน LMS / ระบบมีความเสถียร พร้อมใช้งาน (การอัพโหลดข้อมูล การส่งข้อมูล การบันทึกข้อมูล) ไม่
หลุดบ่อย มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 3.81 
 ด้านด้านการสนับสนุนและการให้บริการ ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.67 และเมื่อพิจารณารายหัวข้อผลปรากฎว่ามีระดับความพึง
พอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยขอแจกแจงหัวข้อตามค่าเฉลี่ยจากระดับมากไประดับ
น้อย คือ การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.70 ความรวดเร็วในการให้บริการ
และแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.67 ช่องทางในการติดต่อสอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.64 

  5.3 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

  สมมติฐานที่ 1 ผู้เรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 2 ผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่างกัน 
ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานที่ 3 ผู้เรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
แตกต่างกัน ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานที่ 4 ผู้เรียนที่ส าเร็จสาขาวิชาสูงสุดแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
แตกต่างกัน ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐานที่ 5 ผู้เรียนที่มีระดับงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่าง
กัน ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
สมมติฐานที่ 6 ผู้เรียนที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
แตกต่างกัน ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
สมมติฐานที่ 7 ผู้เรียนที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
แตกต่างกัน ผลของการทดสอบ คือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 
สมมติฐานที่ 8 ผู้เรียนที่มีหน่วยธุรกิจแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกต่าง
กัน ผลของการทดสอบ คือ ยอมรับสมมติฐานที่ 8 
 สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านผู้เรียนมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
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ผลของการทดสอบ คือ ยอมรับสมมติฐานที่ 9 
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการออกแบบมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
ผลของการทดสอบ คือ ยอมรับสมมติฐานที่ 10 
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านเนื้อหามีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
ผลของการทดสอบ คือ ยอมรับสมมติฐานที่ 11 
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียน 
ผลของการทดสอบ คือ ยอมรับสมมติฐานที่ 12 
สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านการสนับสนุนและการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจใน 
ภาพรวมของผู้เรียน ผลของการทดสอบ คือ ยอมรับสมมติฐานที่ 13 

5.4 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มี

ต่อการเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน

มากในเรื่องของความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสวนทางกับสมมติฐานของผู้วิจัยที่คาดว่าปัจจัยด้าน
ลักษณะส่วนบุคคลจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความพึงพอใจของผู้เรียน โดยสาเหตุนั้นอาจเกิดมา
จากความผันผวนของพนักงาน ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานในองค์กรนั้นมีสาเหตุบางประการที่
ส่งผลต่อความคาดเคลื่อนของสมมติฐานของผู้วิจัยในครั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัยด้านการศึกษาที่พนักงาน
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงประสบการณ์ในการ
ท างานที่มีการหมุนเวียนต าแหน่งงาน และการโยกย้ายเปลี่ยนสายธุรกิจตลอดเวลาภายในองค์กร 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนั้นอาจ
สามารถอธิบายได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างถูกต้องตามหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีที่ได้รับการรับรองแล้วนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากแบบเดิมที่มีลักษณะ Classroom มาเป็นการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้เรียนมีการตอบสนองได้เป็นอย่างดีในเรื่อง การเรียนรู้แบบ e-Learning ท าให้
ท่านสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นอาจสามารถอธิบาย
ได้ว่า e-Learning สามารถตอบโจทย์ผู้เรียน ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเรื่อง
ของความสะดวก สบายของการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง  
 จากสมมติฐานทางการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการตั้งและทดสอบแล้วนั้น ท าให้ทราบว่าแต่ละด้าน
ของบทเรียนล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยกันทั้งหมด ดังจะอธิบายต่อไป 
 ด้านผู้เรียน จากตารางที่ 4.5 สามารถอธิบายได้ว่าด้านตัวผู้เรียนเองนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของการเรียนการสอนแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการเรียน
ลักษณะ e-Learning นั้นท าให้ผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องมาเข้าอบรมแบบ Classroom ซึ่งจะช่วย
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ประหยัดเวลาผู้เรียน และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร และความรู้จากบทเรียนยังสามารถน าไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับงานของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของปราณี ทองค า 
(2548) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการใช้งานและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom): กรณีศึกษารายวิชา 266-416 การวิจัยส าหรับครู พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้งานห้องเรียนเสมือนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ประเด็นที่ พึงพอใจ
มากที่สุด คือ การใช้ห้องเรียนเสมือนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จ ากัดเวลา 
 ด้านการออกแบบ จากตารางที่ 4.5 ส าหรับการออกแบบมีความส าคัญต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม ดังจะเห็นได้จาก
หลายทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาทบทวนวรรณกรรม เช่น หลักการจัดอบรมแบบ ADDIE Model ที่มีการ
กล่าวถึง ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ที่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนส าคัญซึ่งจะสามารถช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนให้จดจ่ออยู่กับบทเรียน และความพึงพอใจในด้านการออกแบบของการวิจัยนี้มี
ค่าเฉลี่ยที่สูงมากโดยอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ นฤมล สงข์สุนทร ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-
Learning) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.7 และ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.3 เรื่องของการออกแบบเมนูหลักที่เข้าใจง่าย สะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.7 และพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.2 เรื่องการออกแบบปฏิสัมพันธ์ สะดวก ใช้ง่าย ดังนั้นการออกแบบเมนู
หลักให้ใช้งานง่ายจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้านเนื้อหา จากตารางที่ 4.5 อธิบายได้ว่าด้านเนื้อหาถือเป็นด้านที่ส่งผลที่สุดกับความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน เนื้อมาจากเนื้อหาบทเรียนถือเป็นหัวใจส าคัญ หัวใจหลักของหลักสูตร
เนื่องมาจากการที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการถ่ายถอดเนื้อหา
หลักสูตรของผู้ออกแบบไปสู่ผู้เรียน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์
เปล่งเกียรติยศ (2547) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ที่มีต่อการน า e-
Learning มาใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การจัดเนื้อหาของ e-Learning ควรจะต้องมีความมครบถ้วนสมบูรณ์
ของเนื้อหา รวมทั้งการจัดเวลาเรียนให้เหมาะสม และอุปกรณ์เครื่องมือควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
 ด้านเทคโนโลยี จากตารางที่ 4.5 ความส าคัญทางด้านเทคโนโลยีถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญใน
การเข้าถึงการเรียนรู้แบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากต้องการเรียนลักษณะนี้ต้องพึงพาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเครือข่ายต้องมีความเสถียรในการใช้งานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความส าคัญในการให้บริการ
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานทางระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการให้ความ
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ช่วยเหลือถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยที่หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็พร้อมจะมีบุคลากร
คอยให้ค าแนะน าและปรึกษาอยู่ตลอดเวลา 

  5.5 ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย 
   1. หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการสนับสนุนและการให้บริการให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้เรียน และองค์กรควรมีสนับสนุนและส่งเสริมการเรียน e-Learning. ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

   2. องค์กรควรมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความเสถียร ใช้งานง่าย เพ่ือ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

   3. องค์กรควรมีการเพ่ิมหลักสูตรที่เป็นการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มาก
ขึ้นและครอบคลุมองค์ความรู้ขององค์กร เนื่องจากผลการศึกษาบ่งชี้ให้ทราบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากส าหรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานส าหรับพนักงานส่วนที่เหลือที่ยังไม่

เคยเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีปัญหาใดหรือไม่ถึงไม่สามารถเรียนได้ 
    2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของพนักงานในองค์กร เพ่ือเชิญ
ชวนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในเวลาว่างให้มาเรียน e-Learning มากขึ้น 
     3. การวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเชิงคุณภาพในการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้บริหารในองค์กรเกี่ยวกับ e-Learning 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรวัดคุณภำพบริกำรของระบบประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสำคร 

พรอนันต์  วงษ์ถนอม* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของ
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษา
ปัญหาการใช้งานระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่
พัสดุ ผู้ค้าภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุคุณ ( Multiple 
Regression) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.2 มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 เคยใช้การประมูลระบบ e-bidding จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.5 มีประสบการณ์ในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการประมูลด้วยระบบ e-
bidding ตามหน่วยงาน 1 เครื่อง จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
การประมูลด้วยระบบ e-bidding 1 ท่าน จ านวน 43 คน การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านความ
ช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding อัน
ประกอบด้วย ความช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน  ความคล่องตัวกระบวนการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ความชัดเจนของกฎระเบียบของพัสดุ ความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนปัจจัยด้านการด าเนินการ
ประมูลด้วยระบบ e-bidding อันประกอบด้วย ความช านาญของบุคลากรในหน่วยงาน 
ความคล่องตัวกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ความชัดเจนของกฎระเบียบ

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต (ภาคพิเศษ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



408 

ของพัสดุ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีผลต่อความพึงพอใจ
ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ค ำส ำคัญ: การวัดคุณภาพบริการ ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 

1. บทน ำ 
 การซื้อการจ้างในภาครัฐของประเทศไทยนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 โดยได้มีการก าหนด
ระเบียบงานพัสดุเกี่ยวกับการซื้อการจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวง 
ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ 
แต่ไม่รวมถึง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้การจ้างทุก
ชนิดให้พยายามหาทางส่งเสริมกิจการและแรงงานของคนไทย ก าหนดวิธีการจ้างไว้ 3 วิธี คือ วิธี
สามัญ เป็นการจ้างภายในวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 50,000 บาท วิธีประกวดราคา ภายในวงเงินเกินกว่า 
50,000 บาท วิธีพิเศษ ภายในวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และมีเงื่อนไข เช่น จ้างจากช่างผู้มีฝีมือจริง  
ๆ มีน้อยราย เรื่องรีบด่วน และก าหนดกระบวนการด าเนินการไว้ในแต่ละวิธีการจ้าง ก าหนดหน้าที่
กรรมการตรวจการจ้าง รวมถึงก าหนดเรื่องของการท าสัญญาไว้ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ 
ดังกล่าว จนถึงฉบับที่ 10 คือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2505 ซึ่ง
ในปี พ.ศ.2521 ได้มีเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2498 จนออกมาเป็น
ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 เมื่อมาถึงปี พ.ศ.2535 ได้มีการแก้ไขจ าแนก
ประเภทของการซื้อการจ้าง ออกเป็น 5 วิธี คือ 1. วิธีตกลงราคา 2.วิธีการสอบราคา 3.วิธีการประกวด
ราคา 4. วิธีพิเศษ และ 5.วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นที่มาของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.2535 ต่อมาใน ปี พ.ศ.2549 ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-auction) ใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เพ่ือ
เพ่ิมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในขั้นตอนการซื้อการจ้าง  ในปี พ.ศ.2558 ได้มีการเพิ่มวิธีแนวทางในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) โดยถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2558 ปัจจุบันในปี พ.ศ.2560  ได้มีการแก้ไขจ าแนกประเภทของการจัดซื้ อการจัดของภาครัฐ 
ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ความรู้กับ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ค้ากับภาครัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560  มีผลให้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือเวียน กฎ
ข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุถูกยกเลิกไปทั้งหมด จะน ามาใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
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พระราชบัญญัตินี้ในช่วงเวลาที่ยังมีกฎ ระเบียบ ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะ
กาลนั่นเอง 
 ในประเทศไทย การที่จะได้ตัวแทนผู้รับจ้างจะมาจากกระบวนการซื้อการจ้างโดยผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
โครงการนั้น ๆ ท าให้ขั้นตอนในการซื้อการจ้าง มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงท าให้กระบวนการที่จะเกิดการซื้อการจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐต้องใช้ระยะเวลา อาจเกิดความล่าช้าตามมา โดยการซื้อการจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
กระบวนการที่จะได้มาซึ่งการซื้อการจ้างนั้นต้องเริ่มจากการวางแผนตามความต้องการของทาง
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือท าการเสนอตั้งแผนงบประมาณประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
งบประมาณ การซื้อการจ้างแล้วจึงท า การซื้อ การจ้างโครงการตามงบประมาณที่ได้รับมา โดยการซื้อ
การจ้างโครงการนั้นแบ่งออกเป็นอีกหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณของโครงการนั้น  ๆ 
หลังจากที่ได้ผู้รับจ้างจากการซื้อการจ้างจึงจะเข้าสู่กระบวนการของการท าสัญญาและการบริหาร
โครงการก่อสร้างต่อไปจนโครงการนั้นแล้วเสร็จการซื้อการจ้างในปัจจุบันนั้นมีการซื้อการจ้างอยู่ 6 วิธี 
คือ 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีการสอบราคา 3.วิธีการประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ 5. วิธีกรณีพิเศษ และ 6. 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) จัดท าเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการซื้อการจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ 
และข้อมูลผู้ค้าส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพ่ือ
เพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อน
ของการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลในระบบได้แบบปัจจุบัน (Online Real 
Time) รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ ระบบ e-GP พัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี ดังนี้  คือ 
1.วิธีตกลงราคา 2.วิธีสอบราคา 3.วิธีประกวดราคา 4.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5.วิธีพิเศษ 
6.วิธีกรณีพิเศษ 7.จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง 8.จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก 9.จ้างออกแบบวิธีตกลง 10.จ้าง
ออกแบบวิธีคัดเลือก 11.จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจ า กัดข้อก าหนด และ 12.จ้างออกแบบวิธี
พิเศษ โดยในปัจจุบันระบบ  e-GP ระยะที่ 3 ได้มีการเพ่ิมการซื้อการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือให้การซื้อจ้างของหน่วย งาน 
ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน อ ย่างไรก็ตามวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นวิธีที่ยังคง
ใหม่อยู่จึงท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความสับสน ไม่เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการซื้อการจ้าง ซึ่งมี
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ขั้นตอนที่ไม่คุ้นเคยและแยกเป็นหลายกระบวนการ  อาจปฏิบัติงานผิดพลาดท าให้เกิดความล่าช้าส่ง
กระทบต่อกระบวนการเริ่มต้นการซื้อการจ้าง เพราะฉะนั้นกระบวนการในการซื้อการจ้างด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อการจ้าง เพ่ือ
เป็นข้อเสนอ แนะในการแก้ไขกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพในการซื้อการจ้างให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้าง 
สามารถเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทั้งนี้ในการวิจัยนี้จะไม่รวมถึงขั้นตอนที่เกิดปัญหาใน
กระบวนการออกแบบและการรอเงินงบประมาณจากทางภาครัฐ 
  การศึกษาวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกรณีศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวที่ไม่เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการซื้อการ
จ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่คุ้นเคยและแยกเป็นหลาย
กระบวนการไม่เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการซื้อการจ้าง อาจปฏิบัติงานผิดพลาดท าให้เกิดความ
ล่าช้าส่งผล กระทบต่อกระบวนการเริ่มต้นการซื้อการจ้าง  ฉะนั้นต้องมีการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไข
กระบวนการซื้อการจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ผู้รับจ้างต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
(e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้งานระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 1) การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่ศึกษาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

2) การวิจัยนี้ศึกษาถึงปัญหาการใช้งานระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

3) การวิจัยนี้ศึกษาถึงปัญหาการใช้งานระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ของผู้ค้าภาครัฐ 

4) การวิจัยนี้ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 
 
 
 



411 

4. ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
 1) การศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครยังมีน้อย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่
หน่วยงานราชการได้เริ่มน าไปปฏิบัติในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลและประสบการณ์ของ
หน่วยงานจึงมีข้อจ ากัด 
 2) การศึกษาวิจัยกระท าในช่วงระยะเวลาอันสั้น ท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา และจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ยังไม่มีความส าคัญในการตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมากเท่าที่ควร 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน ,รองผู้อ านวยการโรงเรียน, เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยจ าแนกลักษณะ

และจ านวนของประชากรได้ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ค้าภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 160 คน   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน, รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน คัดเลือก กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการเลือกมา โรงเรียนละ 2 คน  เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้แก่ เจ้าหน้าพัสดุ
ของทางโรงเรียนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มมาโรงเรียนละ 2 คน ผู้ค้าภาครัฐ 20  บริษัท   

2. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ 

   1) ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 120 ชุด โดย
ท าการศึกษาตัวอย่างกลุ่มประชากร เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน และ การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการการจัดซื้อจัดจ้าง   
   2) ผู้วิจัยท าจัดท าแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร โดยการรวบรวมงานวิจัยแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวบรวมจากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) และ 

ปลายเปิด (Open-ended Question) ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการศึกษา ประกอบไปด้วย  3 ตอน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ สถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ มีดังนี้ 
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 1. การคิดหาค่าร้อยละ (%) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรทางด้านประชากร ศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สังกัดหน่วยงาน ต าแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา การใช้การประมูลระบบ e-
bidding ประสบการณ์ในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ    e-biddingเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ส าหรับการประมูลด้วยระบบ e-bidding และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประมูลด้วยระบบ e-
bidding รวมทั้งตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร   
 ค่าเฉลี่ย (X) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ
ประมูลด้วยระบบ e-bidding 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
 2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมุติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน  ความคล่องตัวกระบวนการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ความชัดเจนของกฎระเบียบของพัสดุ ความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือ และ การสนับสนุนจากผู้บริหาร กับประสิทธิภาพการให้บริการ และใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความช านาญ
ของบุคคลากรในหน่วยงาน  ความคล่องตัวกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ความชัดเจนของกฎระเบียบของพัสดุ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ และ การสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร กับ ความพึงพอใจในระบบ e-bidding 
 

6. สรุปผลกำรวิจัย 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ  รองลงมาคือ 
สังกัดบริษัทผู้ค้าภาครัฐ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รองลงมาคือ ต าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตามล าดับ และล าดับสุดท้ายคือต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  
รองลงมาคือเพศชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไปปี รองลงมาคืออายุ 35 ปี - 45 ปี และล าดับสุดท้ายคือ ต่ ากว่า 
25 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท และล าดับสุดท้ายคือ ต่ ากว่าปริญญา เคย
ใช้การประมูลระบบ e-bidding และไม่เคยใช้มีประสบการณ์ในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-
bidding ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี รองลงมาคือ ระยะเวลา 3 เดือน และล าดับสุดท้ายคือ ระยะเวลา 
6  เดือน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการประมูลด้วยระบบ e-bidding ตามหน่วยงาน 1 เครื่อง 
รองลงมาคือ 2 เครื่อง และล าดับสุดท้ายคือ 3 เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประมู ลด้วย
ระบบ   e-bidding 1 ท่าน รองลงมาคือ 2 ท่าน  และล าดับสุดท้ายคือ มากกว่า 3 ท่าน 
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 2. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของการด าเนินการประมูลด้วยระบบ  
e-bidding พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-
bidding มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของ
อุปกรณ์และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความชัดเจนของกฎระเบียบพัสดุ และล าดับ
สุดท้ายคือ ด้านความช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน 
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ด้านความช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความเข้าใจขั้นตอนวิธีการใช้งานของระบบ e-bidding มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ท่านมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ e-bidding และล าดับสุดท้ายคือ ความถี่ของ
ความผิดพลาดการใช้ระบบ e-bidding เช่น ลงรายการผิด,ลืมแนบเอกสาร เป็นต้น  
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ด้านความคล่องตัวกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าระบบ e-bidding มีความรวดเร็วการเข้าถึงข้อมูลใน
การใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ท่านคิดว่าระบบ e-bidding มีขั้นตอนการใช้งานง่ายไม่
ยุ่งยาก และล าดับสุดท้ายคือท่านคิดว่าระบบ e-bidding มีข้ันตอนการสมัครใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก 
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้าน
ความชัดเจนของกฎระเบียบพัสดุ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ท่านคิดว่า พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกฎระเบียบ
ครอบคลุม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่า พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกฎระเบียบมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่า พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกฎระเบียบไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติ  
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่าน อุปกรณ์มีความทันสมัย รองรับการใช้งาน
ระบบ e-bidding  มีค่าเฉลี่ย และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีระบบเครือข่ายมี
ความสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอด มี 
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ท่านคิดว่าหน่วยงานได้รับการติดตามการท างานจากผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ไอที และล าดับ
สุดท้ายคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย  
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 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ด้านความพึงพอใจของระบบ e-bidding มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่า มีความพึงพอใจกับระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         
(e-bidding และท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มีเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคาท่ีเหมาะสม   
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ท าให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างมีความรวดเร็ว และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ท าให้ได้สินค้าดีมีคุณภาพคุ้มกับค่าใช้จ่าย 
 

7. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นสังกัด
หน่วยงานภาครัฐ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพศหญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไปการศึกษาระดับปริญญาตรี เคย
ใช้การประมูลระบบ e-bidding  มีประสบการณ์ในการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding 
ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการประมูลด้วยระบบ e-bidding ตาม
หน่วยงาน 1 เครื่อง และ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประมูลด้วยระบบ e-bidding 1 ท่าน 
 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ธีรดา เหล็กงาม (2552) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีจัดซื้อจัดจ้างการ
ประกวดราคา โดยวิธีประมูลด้วยระบบ e-Auction กับวิธีการประมูลแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบ ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างของ 2 วิธี ตลอดจนเปรียบเทียบความพึงพอใจ ความรู้
ความเข้าใจ และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทั้ง 2 วิธี ผลการศึกษาพบว่ า 
เจ้าหน้าที่พัสดุมี ความรู้ความเข้าใจในระบบและหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 วิธีเป็นอย่างดี 
และมีความพึงพอใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) มากกว่าวิธีการ
ประมูลแบบเดิม เนื่องมา จากวิธีประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มีเกณฑ์การคัดกรอง
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอ ราคา ท าให้สามารถตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ส่วน
ราชการระบุไว้ได้ก่อนวันประมูลราคา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนใหญ่มีความเห็นคิดเชิงบวกต่อวิธี
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เนื่องด้วยวิธีดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดงบประมาณ รวมถึงลด
ขั้นตอนการประมูล ลดระยะเวลาใน การจัดซื้อจัดจ้าง ลดการล็อคสเป็คได้มากกว่าวิธีการจัดซื้อจัด
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จ้างแบบเดิม แต่อย่างไรก็ตาม กลับมี ความคิดเห็นว่าวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไม่
สามารถแก้ปัญหาการฮ้ัวกันของผู้เข้าประมูลได้  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการด าเนินการประมูลด้วยระบบ   
e-bidding สรุปได้ว่า การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความชัดเจนของกฎระเบียบพัสดุ
และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน 
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านความช านาญของบุคคลากรในหน่วยงาน มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีความเข้าใจขั้นตอนวิธีการใช้งานของระบบ e-
bidding มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ e-bidding และล าดับสุดท้ายคือ ความถี่
ของความผิดพลาดการใช้ระบบ e-bidding เช่น ลงรายการผิด,ลืมแนบเอกสาร เป็นต้น 
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านความคล่องตัวกระบวนการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่านคิดว่าระบบ e-bidding มีความรวดเร็ว
การเข้าถึงข้อมูลในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านคิดว่าระบบ e-bidding มีขั้นตอนการใช้งานง่าย 
ไม่ยุ่งยาก และล าดับสุดท้ายคือท่านคิดว่าระบบ e-bidding มีข้ันตอนการสมัครใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก 
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านความชัดเจนของกฎระเบียบพัสดุ มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่านคิดว่า พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มีกฎระเบียบครอบคลุม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่า พระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกฎระเบียบมีความชัดเจน และล าดับสุดท้ายคือ 
ท่านคิดว่า พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีกฎระเบียบไม่
ยุ่งยากในการปฏิบัติ 
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มี
เพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่าน อุปกรณ์มีความ
ทันสมัย รองรับการใช้งานระบบ e-bidding  และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมี
ระบบเครือข่ายมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอด 
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท่านคิดว่าหน่วยงานได้รับการติดตามการท างานจากผู้บริหารอย่าง
สม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการ
ซื้ออุปกรณ์ไอที และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านความพึงพอใจของระบบ e-bidding มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีการ
ให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ท่านคิดว่า มีความพึงพอใจกับระบบ
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding และ  ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)มีเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสม   
 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท าให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างมีความรวดเร็ว และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ท าให้ได้สินค้าดีมีคุณภาพคุ้มกับค่าใช้จ่าย โดยสอดคล้องกับวิจัยของ ศิริพร ยศมูล (2551)  ได้
ท าการศึกษาประสิทธิภาพระบบการประมูลด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : ส านักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผล จากการศึกษา พบว่า การประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) นั้น มีความโปร่งใส มากกว่า การประมูลแบบเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่
เชื่อมั่นว่าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ ป้องกันการสมยอมราคาหรือฮ้ัวกันได้ 
นอกจากนี้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สามารถช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานทั้ง
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และฝั่งผู้ค้า แต่ด้านความรวดเร็วกลับ พบว่า ไม่สามารถช่วยลดระยะเวลาจัดหา
หรือจัดจ้างได้เมื่อเทียบกับการประมูลแบบเดิม เนื่องจากมี การเพ่ิมขั้นตอนจากการประมูลแบบเดิม 
ท าให้ภาระงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) ใช้ระยะเวลานาน
ขึ้นกว่าการประมูลแบบเดิม ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้ การประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) 
เกิดประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส าคัญคือ ความชัดเจนของ กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติความพร้อม
ของบุคลากร ทัศนคติของผู้ปฏิบัติและความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยี 
 สมมติฐานที่ 1 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 
 จากผลการวิเคราะห์การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรุปได้ว่า การด าเนินการประมูลด้วย
ระบบ e-bidding ในด้านความชัดเจนของกฎระเบียบของพัสดุ มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครคือ ยอมรับ
สมมติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงสอดคล้องกับวิจัยของ ดวงตา สมิตสุวรรณ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง
การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) กรณีศึกษาบริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จ ากัด โดย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งได้รวบรวมเอกสารการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พัสดุ รวมถึงผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการจัดหาพัสดุโดยวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เกิดขึ้น
จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ ต้องการสร้างความโปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ของภาครัฐ และต้องการให้เกิดการแข่งราคาที่ เป็นธรรม แต่ผลการศึกษากลับพบว่า การจัดหาพัสดุ



417 

โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ยังไม่ถือว่าประสบความส าเร็จ เนื่องจาก ยังไม่เกิดประสิทธิภาพด้านระยะเวลา เพราะการ
จัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) นั้น มีการก าหนดขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ท าให้เกิดความล่าช้า กอปรกับไม่อาจ ป้องกันการสมยอมราคากันได้ ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดการแข่งราคาที่เป็นธรรม จึงยังไม่ เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี วิธีประกวด
ราคาดังกล่าว เกิดผลลัพธ์ที่ดี คือ ท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาพัสดุ ได้ในราคาที่ต่ ากว่างบประมาณถึง
ร้อยละ 33.35 ของวงเงินงบประมาณ และเกิดความโปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ยังได้
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการประกวด ราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) นั้นคือ ประเภทพัสดุ, วงเงินที่ใช้ในการจัดหาพัสดุแต่ละ ครั้ง, ความพร้อมของบุคลากร, 
ระบบเทคโนโลยี และกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตาม ระเบียบ e-Auction โดยผู้วิจัยได้
เสนอแนะให้บริษัทฯ ควรมีการวางแผนการจัดหาพัสดุให้มีความ ชัดเจนและบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ภาครัฐ ควรมีการปรับปรุง ระเบียบและข้อปฏิบัติที่น ามาบังคับ
ใช้ เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น รวมถึงควรทบทวน แนวปฏิบัติของหน่วยงานราชการที่
ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการน าวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาบังคับใช้ในการ
ประกวดราคา ซึ่งจะสามารถป้องกันการสมยอมราคากันได้เป็น รูปธรรมมากขึ้น 
 สมมติฐานที่ 2 การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding มีผลต่อความพึงพอใจในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร  
 จากผลการวิเคราะห์การด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-bidding มีผลต่อความพึงพอใจในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการด าเนินการประมูลด้วยระบบ e-
bidding อันประกอบด้วย กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ความชัดเจนของ
กฎระเบียบของพัสดุ และ การสนับสนุนจากผู้บริหาร มีผลต่อความพึงพอใจในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ สุรัสวดี น้อยอุบล (2549) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลจาก
การวิจัยเป็น ข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ปรับปรุงขั้นตอน การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ให้เกิดประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับพฤติกรรม การจัดซื้อจัดจ้างของคนไทย ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวท าเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ เคยจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Auction) ทั่วประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อความ พร้อมในการใช้รูปแบบการจัดซื้อจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) ในด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ด้านรูปแบบและระบบที่ใช้ในการประมูล 
และด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร อยู่ใน ระดับดี แต่ส าหรับด้านมูลค่าของโครงการ และด้ านผู้
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ให้บริการตลาดกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมี ทัศนคติต่อความพร้อมในการใช้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ใน ระดับปานกลางเท่านั้น และเมื่อพิจารณาทัศนคติต่อ
ความส าเร็จของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจและถือว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประสบผลส าเร็จมากกว่าการ
ประมูลแบบเดิม (ยื่นซอง) เนื่องจากสามารถช่วยลดขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ลดต้นทุนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และสามารถลดการยกเลิกการประมูลลงได้ นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า 
ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานะ และประเภทขององค์กร 
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงพฤติกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างของผู้ใช้ระบบไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการประมูลด้วยระบบ e-Auction แต่อย่างไรก็ดี ทัศนคติต่อความ
พร้อมในการใช้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Auction และ ทัศนคติต่อความส าเร็จของการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พบว่า มีความสัมพันธ์ กับความพึงใจต่อการประมูล
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยรวม  
 

8. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะด้านความช านาญ
ของบุคคลากรในหน่วยงาน เช่น ความถี่ของความผิดพลาดการใช้ระบบ e-bidding เช่น ลงรายการ
ผิด,ลืมแนบเอกสาร เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยเห็นควรว่าให้มีการฝึกอบรมทักษะการใช้งานระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกหน่วยงานของภาครัฐและบริษัทผู้ค้าภาครัฐ ในการศึกษา และ
ได้คัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e – Bidding ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยในการศึกษา เนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่ก าลังเปิดใช้
งาน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากมีการใช้เพ่ิมมากข้ึน ควรขยายกลุ่มการศึกษาให้มากข้ึน 
 2. การศึกษาเป็นการศึกษาในระบบ e – Bidding หากมีการน ามาเปรียบเทียบ กับระบบ
ประมูลแบบเดิม (ระบบ e - Auction) จะสามารถเห็นถึงความแตกต่างของระบบ และข้อดี ข้อเสีย 
ของการใช้งานระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 แบบ 
 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการใช้แบบสอบในการเก็บข้อมูลในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การวัดคุณภาพบริการของระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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ศึกษำกำรยอมรับผลิตภัณฑ์อำหำรออแกนิคและอำหำรฉลำกเขียวของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ภูมิพัฒน์ ขันเงิน*

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้ท าการส ารวจข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 คน ด้วยเครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์โดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่ม
ตัวอย่าง ส าหรับการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัยนี้จะท าการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลและ
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับ
สุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว 
 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวด้วย
สถิติ t-Test และ One-Way ANOVA พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสและอายุที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  โดยการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวของผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
แตกต่างและต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริโภคในช่วงอายุอ่ืน ๆ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วน
การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน  
มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว ในมิติด้าน
ประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน เพ่ือเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคให้มากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควรมีการก าหนดราคา พัฒนาผลิตภัณฑ์  และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับความ
ต้องการกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซึ่งมีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้บริโภคและ
ส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้นในอนาคต 
 
ค ำส ำคัญ: อาหารออแกนิค อาหารฉลากเขียว และการยอมรับผลิตภัณฑ์

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
 ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งในประเทศไทยหันมาให้ความนิยมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามแนวคิดของอาหารเกษตรอินทรีย์และอาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการพัฒนาความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของอาหารที่มีความ
ปลอดภัย คุณภาพดี มีโภชนาการสูง  และส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค (พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ์ , 
2559: 61) ดังนั้นจึงกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจของเกษตรกรไทยที่จะสามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เหล่านี้ไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในมูลค่าที่สูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองการเพาะปลูก
และการผลิต 
 ดังนั้นการเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลาก
เขียวจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้และตระหนักในประโยชน์ของ
อาหารออแกนิคในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหาร
เหล่านี้เพ่ิมขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถ
ก าหนดส่วนประสมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว  
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว กับการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออ
แกนิคและอาหารฉลากเขียว 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวม
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวของ
ผู้บริโภคโดยการก าหนดตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปร
อิสระได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ สถานภาพสมรส อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา 
ลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็ก และประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ) ทัศนคติต่อ
สุขภาพ ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนตัวแปรตามได้แก่ การยอมรับผลิตภัณฑ์
อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว 
  จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ท าการศึกษาเป็นผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหารที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่
แท้จริง และก าหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่มตัวอย่างที่มีค่าความเชื่อมั่น 95% และยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ 5% จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ตามตารางการสุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2560:47)  
 การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง 
(Nonprobability Sampling) ประเภทการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  

 3.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกั  ะทาง ระ ากร า ตร :  

- เ   
-  ถาน า  มร  
- อาย ุ
- รายได ้
- อา    
- ครอบครัวท  ม  มา ิก

เ ็นเด็ก 
- ระดบัการ ึก า 
-  ระ บการ  การ

เดินทางไ 
ต่าง ระเท  

ท ันคติเก  ยวกบั ุ  า  

 

การยอมรับ 

ผลิต  ั  อาหารออแกนิค
และอาหาร ลากเ  ยว 

 

ความรู้เก  ยวกบัผลิต  ั  
อาหารออแกนิคและอาหาร
 ลากเ  ยว 

ท ันคติเก  ยวกบั ิ งแวดลอ้ม 
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  1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารอาหารออแก
นิคและอาหารฉลากเขียวหรือไม ่
  2. ทัศนคติของผู้บริโภคมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารอาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียวหรือไม่ 

 3.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ สถานภาพสมรส อายุ รายได้ อาชีพ 
การศึกษา ลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็ก และประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศที่
แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียว 
 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียว 
 สมมติฐานที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวมีผลต่อการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว 

 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง รูปแบบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล เช่น เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็ก  และประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ เป็น
ค าถามแบบปลายปิดให้เลือกค าตอบที่ก าหนดไว้ โดยข้อมูลเรื่องเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ครอบครัวที่
มีสมาชิกเป็นเด็ก และประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นระดับการวัดแบบ Nominal Scale 
และข้อมูลด้านอายุ รายได้ และระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดแบบ Ordinal Scale  
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว 
โดยการเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว ตามแบบของ Likert Scale 
ที่มี 5 ระดับ ใช้ระดับการวัดของข้อมูลแบบ Interval scale 

 3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบออนไลน์ถามไปยังกลุ่มประชากรตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2561  

 3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลังจากได้รับข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่างแล้ว น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
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 แบบสอบถามส่วนที่  1 เป็นข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น การแจกแจงร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าเฉลี่ย    
 แบบสอบถามส่วนที่  2 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง (Inference Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์ t-Test One-
Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 4.1 กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถำม 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ขององค์ประกอบของตัวแปรใน
แบบสอบถามจ านวน 40 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการหาค่าสหสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 พบว่าค าถามที่ใช้ในการวัดตัวแปรทุกตัวแปรมีค่า
สหสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคสูงกว่า 0.70 จึงถือว่าเป็นแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือส าหรับน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการใช้ค่าสถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้ t-Test  
ANOVA  และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตำรำงท่ี 1 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือขององค์ประกอบในแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ ำนวนองค์ประกอบ Cronbach’s Alpha 

1. ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ 3 0.899 

2. ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 4 0.795 

3. ความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑอ์าหารออแกนิคและอาหารฉลากเขยีว 4 0.857 

4. การยอมรับผลติภณัฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว 4 0.758 

 4.2 ผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยล่ะ 60.2 สถานภาพโสด ร้อยล่ะ 60.0 อายุระหว่าง 
26-35 ปี ร้อยล่ะ 38.0 อาชีพหลักเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน ร้อยล่ะ 55.3 รายได้ 50,001 บาท
ขึ้นไป ร้อยล่ะ 48.9 สมาชิกในครอบครัวไม่มีเด็ก ร้อยล่ะ 63.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ร้อยล่ะ 68.1 
เคยมีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยล่ะ 84.2 

 4.3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรยอมรับ ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตำรำงที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและ 
  อาหารฉลากเขียวของผู้บริโภค 
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ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ระดับกำรยอมรับ 

1. ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ 4.01 0.578 มาก 

2. ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3.82 0.586 มาก 

3. ความรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑ์อาหารออแกนิค
และอาหารฉลากเขียว 

4.06 0.563 มาก 

4. การยอมรับผลติภณัฑ์อาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียว 

3.93 0.594 มาก 

  จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว และการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออ
แกนิคและอาหารฉลากเขียวอยู่ในระดับการยอมรับที่มาก โดยค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวมีค่าสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.06) และทัศนคติเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมมีค่าต่ าท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.82) 

 4.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ วุฒิ
การศึกษา อาชีพหลัก ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็ก และประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศที่
แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน 
   1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหาร
ฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวไม่แตกต่างกัน 
  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิค
และอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกันมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    1.3 ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศที่แตกต่างกันมีการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภค
ที่มีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศที่แตกต่างกันมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ออาหารออแกนิค
และอาหารฉลากเขียวไม่แตกต่างกัน 
   1.4 ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการยอมรับยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน และการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออ
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แกนิคและอาหารฉลากเขียวของผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18-
25 ป,ี 26-35ปี, 36-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 นอกจากนั้นยังพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิค
และอาหารฉลากเขียวต่ าที่สุด ในขณะที่ผู้บริโภคช่วงอายุระหว่าง 46-55 ปีการยอมรับผลิตภัณฑ์
อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวสูงที่สุด 
   1.5 ผู้บริโภคที่ครอบครัวมีสมาชิกที่เป็นเด็กที่แตกต่างกันมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ออแกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่ครอบครัวมีสมาชิกที่
เป็นเด็กที่แตกต่างกันมีการยอมรับยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวไม่แตกต่างกัน 
   1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้หลักต่อครัวเรือนที่แตกต่างกันมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออ
แกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้หลักต่อ
ครัวเรือนที่แตกต่างกันมีการยอมรับยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวไม่แตกต่างกัน 
    1.7  ผู้บริโภคที่มีอาชีพหลักที่แตกต่างกันมีการยอมรับยอมรับผลิตภัณฑ์ออาหารออ
แกนิคและอาหารฉลากเขียวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพหลักที่
แตกต่างกันมีการยอมรับยอมรับผลิตภัณฑ์ออาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพมีผลต่อการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและ
อาหารฉลากเขียว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวมีผลต่อการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแก
นิคและอาหารฉลากเขียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้
ท าการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 คน ด้วยเครื่องมือแบบสอบถามโดยไม่ใช้หลักความ
น่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง (Nonprobability Sampling) และการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัยนี้ได้ท าการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์
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อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ 
ทัศนคตเิกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียว 
 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลาก
เขียวด้วยสถิติ t-Test และ One-Way ANOVA พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสและอายุ
ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคของกลุ่มผู้บริโภคที่
มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี, 26-35ปี, 36-45 ปี, 46-55 
ปี และ 56 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นยังพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุต่ า
กว่า 18 ปีมีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวต่ าที่สุด ในขณะที่ผู้บริโภค
ช่วงอายุ 46-55 ปีการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวสูงที่สุด 
 ส่วนการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบว่า
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิคและอาหารฉลากเขียวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 
     1. ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาหารออ
แกนิคและอาหารฉลากเขียวในมิติด้านประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการ
บริโภคให้มากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควรมีการก าหนด
ราคา พัฒนาผลิตภัณฑ์  และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับความต้องการกับกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายซึ่งมคีวามแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้บริโภคและส่งเสริมการตลาดให้
มากขึ้นในอนาคต ในส่วนของการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งมีการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารออนิคและอาหารฉลากเขียวที่แตกต่างจากผู้บริโภคในช่วงอายุอ่ืน  ๆ ควรจะ
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุนี้ที่มีความทันสมัย
และชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้จะต้องมีความเฉพาะเจาะจง เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และน าเสนอโปรโมชั่นผ่านทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ  มีช่องทางการจัดจ าหน่าย
ออนไลน์ และสร้างแบรนด์สินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้วยความเต็มใจ เป็นต้น ในขณะที่ภาครัฐบาลควรจะมีการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาช่องทาง
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมพ้ืนที่การเพาะปลูก และการให้ความรู้กับ
เกษตรกรเพ่ือให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถแข่งขันได้  มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโต
สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาแหล่งการผลิตอาหารเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงและ
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ยั่งยืนด้านอาหารให้กับประชาชน และเพ่ิมมูลค่าการส่งออก ลดการใช้สารเคมีในห่วงโซ่อาหารของประเทศ
ไทยอีกด้วย 
   2. ส าหรับงานวิจัยในครั้งถัดไป นักวิจัยควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตอาหารจากแบบดั้งเดิมมาสู่แบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุนการผลิต
เพ่ือไม่ให้ราคาของผลิตภัณฑ์สูงเกินไป และศึกษาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการส่งออก รองรับการเติบโตในอนาคตต่อไปต่อไป 
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แรงจูงใจต่อกำรตัดสินใจเลือกเดินทำงท่องเทีย่วประเทศญ่ีปุ่นของ

นักท่องเที่ยวชำวไทยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

มณธิชา ยิ่งชอบ* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 
Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 400 คน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)  
  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนทางกายและจิตใจ 
ตัดสินใจด้วยตนเองในการเดินทาง หาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียล รีวิวจากผู้ที่เคย
เดินทางมากที่สุด เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วและทันสมัย ไปกับครอบครัว /ญาติ 
ระยะเวลาการท่องเที่ยว 5-7 วันต่อครั้ง เลือกใช้บริการที่พักโรงแรม 3 ดาว /แบบราคาประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ย/วัน/คน ควรเป็นเงิน 3,001 – 5,000 บาท/ วัน/ คน 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง แบบไป-กลับ ควรเป็นเงิน 10,000 -19,999 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยบริษัทน าเที่ยว ที่สนใจซื้อมีช่วงราคาอยู่ที่ 25,000 บาท ขึ้นไป กิจกรรม
ที่ชอบท าที่สุด ท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุปสรรคในการท่องเที่ยว คือ 
ค่าใช้จ่ายสูง อนาคตมีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยไปด้วยตนเอง 
  แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจที่ผลักดันให้ตัดสินใจเลือกเดินทาง รองลงมาคือ ด้าน
แรงจูงใจจากราคา และด้านแรงจูงใจจากข่าวสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น/สื่อประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร ์
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ตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์กันด้านเพศกับจ านวนครั้งที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านแรงจูงใจจากราคา ในข้อวัตถุประสงค์ที่ท าให้
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว, สิ่งที่มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, เพราะเหตุใดจึงหา
ข้อมูลจึงหาข้อมูลข้างต้น, ประเภทที่พักที่เลือกใช้บริการ และด้านแรงจูงใจจากข่าวสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
/สื่อประชาสัมพันธ์ ในข้อสิ่งที่มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 

 

ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจ พฤติกรรมการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น 
 

1. บทน ำ 
ประเทศญี่ปุ่นประกาศอ านวยความสะดวก โดยการผ่อนปรนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับ

นักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยสามารถพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ท าให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น มีจ านวนมากขึ้น และปริมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่าเท่าตัวทุกปี จนมาถึงปีนี้คาดว่า
จะขยายตัวที่ 20-30% เพราะฐานเริ่มมากขึ้นนั่นเอง ประกอบกับการเปิดเส้นทางของสายการบิน 
Low-Cost Airlines ท าให้สามารถบินไปประเทศญี่ปุ่นในราคาประมาณหมื่นบาทต้น ๆ เท่านั้น จึง
เป็นเหตุจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น  

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ความนิยมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนั้น มีมากว่าสิบปีแล้ว และ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดช่องทาง วัฒนธรรม และพฤติกรรม
การสื่อสารรูปแบบใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและจองซื้อบัตรโดยสารการเดินทาง ค้นหา
ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนโพสต์ภาพประทับใจและประสบการณ์ที่
ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่แสดงบนสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ด และสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์คยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว   
  ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยฉบับนี้ ท าให้เข้าใจแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน 
โรงแรมที่พัก บริษัทน าเที่ยว เว็บไซต์การท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวและบริการที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทย และออกนโยบายที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยให้กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ กับพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจ
เลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษา แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ศึกษาวิจัยระหว่างกันยายน  - พฤศจิกายน 2561 
 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
3.1 ทราบถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย 
3.2 ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางไปท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว

ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
3.3 สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว เช่น โรงแรมที่พัก สายการบิน บริษัททัวร์ ตลอดจนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

4. กำรทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาถึงที่มา แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฏี
ตลอดจนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ประจ าไปยัง
สถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิมโดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพ่ือประกอบ
อาชีพโดยตรง แม้ว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวบางประเภทจะมีเรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการงานเข้า
มาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง เช่น การท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดฝึกอบรม 
นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางท่องเที่ยวมักจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายในการเดินทางที่
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แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจจัยประกอบที่เป็นตัวสนับสนุน หรือ แรงผลักที่เป็นส่วนบุคคลซึ่งไม่เท่ากัน 
ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาสครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความสนใจส่วนบุคคล 
เช่น สนใจเรื่องราวของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม นันทนาการ หรือความ
ต้องการที่จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่
นักท่องเที่ยวต่างก็คาดหวังที่จะได้รับ คือ ความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ที่สนองตอบความต้องการส่วนบุคคลที่มีอยู่ 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) อธิบาย หมายถึง การเดินทางเพ่ือความเพลิดเพลิน และ
พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ  

1.  เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืน ๆ เป็นการชั่วคราว  
2.  เดินทางด้วยความสมัครใจ 
3.  เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพ่ือประกอบ อาชีพหรือหารายได้ 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยว โดยที่นักท่องเที่ยวรู้ตัว

หรือไม่รู้ตัวก็ตาม เพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งโดยพฤติกรรม
ภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้โดยอาศัย
ประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behaviour) ภายใน
ร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กันโดยพฤติกรรม
ภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่   
  การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบพ้ืนฐานที่สุดคือ การแบ่งนักท่องเที่ยว
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น 1) 
นักท่องเที่ยว (Tourists) หรือ 2) นักเดินทาง (travelers) นักท่องเที่ยวคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการน า
เที่ยวเหมาจ่ายจากบริษัทน าเที่ยว ในขณะที่นักเดินทางคือบุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น 
ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองท่ีพักเอง ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น 
  Perreault และDorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
(นภัสพร จงรักษ,์ 2560: 14) 

  1. นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยว
ประเภทนี้ทีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ า 

  2. นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาดีและมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
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  3. นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่า
จะไปที่ไหน อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 

  4. นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates 
Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวใน
ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานาน
มากกว่า 

พฤติกรรมผู้บริโภค    
ตัวแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค (Model of Consumer Behavior) ได้แก่   
1. ตัวแบบพฤติกรรรมการซื้อ ฟิลิป คอดเลอร์ (Kotler. 2000: 161) คอตเลอร์ ได้คิดตัวแบบ 

ขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคโดยอาศัยทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ มนุษย์ 
ที่ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุท าให้เกิดดังนั้นตามตัวแบบของคอตเลอร์ ตัวที่เป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดพฤติกรรมประกอบด้วยสิ่งเร้า 2 ส่วน ได้แก่  

1.1  สิ่งเร้าทางการตลาด อันได้แก่ ส่วนประสมการตลาด หรือ 4P’s ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ควบคุมได้และ 

1.2  สิ่ งเร้าภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้  ได้แก่  ปัจจัยและเหตุการณ์ใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ซึ่งมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม 
เป็นต้น  
  สิ่งเร้าทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว อันเป็นเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อจะเป็นตัวป้อนเข้าสู่กล่อง
ด า หรือ Black Box ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อภายใต้อิทธิผลของวัฒนธรรม สังคม
จิตวิทยา ที่บุคคลนั้นได้รับและจะปรากฏผลออกมา อันเป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ สิ่งเร้า
ในรูปของการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อด้วยเหตุที่ตัวแบบของ คอตเลอร์ เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้า และ การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าดังกล่าว  

จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อนแล้วท าให้เกิดการตอบสนอง 
ดังนั้น โมเดลนี้จึงเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้   

กระบวนกำรพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)   
 1.  พฤติกรรมเกิดข้ึนได้ต้องมีสาเหตุท าให้เกิด  
 2.  พฤติกรรมเกิดข้ึนได้จะต้องมีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น   
 3.  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ (Maslow’s Theory) 
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แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นของบุคคลหนึ่งที่ต้องการแสวงหาความพอใจ
ด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย และแรงกระตุ้น (Drive) เป็นตัวที่ท าให้เกิดการกระตุ้นอย่างรุนแรงเพ่ือจะได้
เกิดการตอบสนองที่พอใจ ความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมต่างกัน 
ส าหรับนักการตลาด จะล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs) จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 
(Maslow’s Theory of Motivation) เป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้บุคคล แสดงพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน
ออกไป ที่มีชื่อเสียงมาก คือ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ 5 ขั้นดังนี้ 

1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ก็จะหาความต้องการอ่ืน ๆ เข้ามาแทนที โดยไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่เกิดจนกระท้ังตาย 

2. มนุษย์มีความต้องการ โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย เมื่อความต้องการ
ระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะต้องการระดับสูงจะถูกเรียกร้องในตอบสนองในระดับต่อมา 

3. มนุษย์มีความต้องการ เรียกร้องสิ่งที่ส าคัญก่อนหรือมากก่อน แล้วจึงสนใจความต้องการ
ระดับรองลงมาในล าดับต่อไป 

ล าดับขั้นความต้องการทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ มี 5 ขั้น  
1. ความต้องการทางด้าน กายภาพ Physiological Needs) ความต้องการด้านร่างกาย และ

การด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  
2. ความต้องการด้านความปลอดภัย  (Safety Needs) ได้แก่ ความปลอดภัยต่อร่างกาย 

ชีวิตทรัพย์สิน ความมั่นคงในการท างาน  
3. ความต้องการ การยอมรับในสังคม  (Belonging / Social Needs) ได้แก่ การให้และการได้รับ

ความรัก ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นที่รู้จักและยกย่อง ยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลาย 
4. ความต้องการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ได้แก่  ความต้องการที่มีชื่อเสียง มีความรู้

ความสามารถมีศักดิ์มีศรี มีฐานะดี เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั้งหลายในสังคม 
5. ความต้องการได้รับความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self - Actualization Needs) ได้แก่  ความ

ต้องการที่จะประสบความส าเร็จตามสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้ นึกอยากได้นึกอยากเป็น ทั้งนี้แต่ละคน
ย่อมมีความนึกคิดที่แตกต่างกันออกไป 

ควำมหมำยของแรงจูงใจ 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ดังนี้ แรงจูงใจคือการผสมผสานของ
แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล 
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการบางอย่างของแต่ละบุคคลทางด้านการท่องเที่ยว โดยเป้าหมายนี้จะมีแรงจูงใจเป็น
ตัวผลักดันรวมอยู่ด้วยกัน จึงส่งเสริมเร่งเร้าให้คนเดินทางมากขึ้น และยังมีอิทธิพลที่ท าให้แต่ละบุคคลมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันทั้งในด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว ส าหรับการ
เดินทางและท่องเที่ยวเกิดจากความต้องการและความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง 
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ประกอบกับมีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันให้ความสามารถเดินทางได้และมี
แรงจูงใจอีกหลายอย่างที่ดึงดูด และรบเร้าให้คนอยากเดินทางมากขึ้น 

แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญๆ และกระตุ้นให้คนเดินทำงท่องเที่ยวมำกขึ้น ได้แก่  
1. แรงจูงใจทางด้านกายภาพและจิตวิทยา (Physical and Psychological Motives) ได้แก่ 

ความต้องการการพักผ่อน ทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือหลีกหนีความจ าเจ และความยุ่งยากต่าง ๆ ไปหา
มุมสงบ ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความเพลดเพลิน การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ การซื้อของ ฯลฯ 

2. แรงจูงใจทางด้านทางด้านวัฒนธรรมและศึกษา (Cultural Personal Education 
Motives)   ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น อยากรู้จัก สถานที่ และประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ท าให้
เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

3. แรงจูงใจทางด้านสังคม และความสมพันธ์ระหว่างบุคล (Social /interpersonal / 
Ethnic Motives) ได้แก่ การไปพบปะ เยี่ยมญาติหรือเพ่ือน หรือพบปะมิตรสหายใหม่ๆ  

4. แรงจูงใจด้านการงานและธุรกิจ (Business /Work Related Motives) ได้แก่ การไป
เจรจาธุรกิจ มีได้ทั้งของภาครัฐและเอกชน การได้พบปะพูดจาด้วยตนเองในสถานที่ของคู่เจรจาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ย่อมขยายผลความส าเร็จของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมประชุม สัมมนา           
ที่มักจะรวมการท่องเที่ยวไว้ก่อนหรือไม่ก็หลังจากประชุมสัมมนา 

5. แรงจูงใจด้านการบันเทิง (Entertainment /Amusement /Pleasure /Pastimes Motives)  
ได้แก่ การไปเที่ยวชมสวนสนุก (Theme parks) สถานที่บันเทิงต่าง ๆ การได้ดูการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม
บันเทิง ซึ่งถือเป็นการแสวงหาความเพลิดเพลินของแต่ละบุคคล ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

6. แรงจูงใจทางด้านศาสนา (Religious Motives) ได้แก่ การไปร่วมจาริกแสวงบุญ ศึกษา
ธรรมะ การเข้าร่วมพิธีกรรรมทางศาสนา ที่ตนเคารพนับถือ  การได้ไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 
การท าบุญท าทาน บริจาค ช่วยให้เกิดความสุขทางใจแก่นักท่องเที่ยว  

7. แรงจูงใจทางด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and status Motives) ได้แก่ การ
เดินทางไปประชุมสัมมนา ติดต่อธุรกิจ หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ การมีโอกาสได้เดินทางไปท า
กิจกรรม เหล่านี้ มักจะท าให้เป็นคนมีเกียรติ และมีสังคมท่ีดีขึ้น 

ทฤษฎีแรงจูงใจ  
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของค าว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่อยู่หลังการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค โดยธรรมชาติของแรงจูงใจ ประกอบด้วย 4 แรงจูงใจ ดังนี้  
1. แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการ (Base on needs) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้น

เมื่อเกิดความต้องการ ซึ่งความต้องการนี้ จะมีหรือไม่มีก็ได้  
2. แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความหงุดหงิด หรือตึงเครียด (Frustration and tension) 

หากเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ ก็จะท าให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจ 
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3. แรงจูงใจที่มุ่งไปยังเป้าหมายอย่างชัดเจน (Goal -Direct) 
4. แรงจูงใจที่มาจากความพยายาม (Muster Up All Efforts) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย    

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
  การเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสังคมในปัจจุบัน แต่การที่แต่ละคนจะตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวนั้น มีปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่ผลักดันให้สามารถ
เดินทางได้และยังมีแรงจูใจ แรงดึงดูด ตลอดจนสิ่งรบเร้าให้อยากเดินทางมาประกอบกัน   เพราะ
นักท่องเที่ยวแต่ละที่ท าให้พฤติกรรม มีความต้องการและความรู้สึกภายในต่างกันที่จะผลักดันให้
สามารถเดินทางได้  ได้แก่ ท่องเที่ยว และการสื่อสาร  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร (Service 
Marketing  Mix) 
  ส าหรับการตลาดของงานบริการจะประสบความส าเร็จได้นั้นมีต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคล 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัท พนักงาน และลูกค้า เพราะกลุ่มบุคคลที่ 3 ฝ่ายนี้ได้มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้ 
ผู้บริหารท าการตลาดภายนอกต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการให้ค ามั่นสัญญาว่าจะให้บริการตามรูปแบบ
และมาตรฐานที่บริษัทก าหนด ในขณะเดียวกันผู้บริหารมีความจ าเป็นที่ต้องท าการตลาดภายในองค์กร
ให้แก่กลุ่มพนักงาน เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และมีแรงจูงใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตามค ามั่นสัญญา
ที่บริษัทได้ให้ไว้ ส่วนพนักงานที่ต้องท าการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ ต่อกันกลับกลุ่มลูกค้า เพ่ือส่งมอบงาน
บริการให้มีคุณภาพตามที่บริษัทได้สัญญาไว้ ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดของงานบริการ Zeithaml Bitner 
และ Gremler (2012) ได้เสนอให้มี ส่วนผสมทางการตลาดของงานบริการประกอบด้วย 7 P’s ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price) (การจัดจ าหน่าย)  (Place) และการส่งเสริมโปรโมชั่น (Promotion 
และเพ่ิมเติมอีก 3 P’s คือ บุคลากร (People) หลักฐานทางกายภาพ (Physical  Evidence) และขบวนการ
ให้บริการ (Process) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2549 : 63-83) ดังนี้ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2538) ได้อ้างถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ  
ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ Kotler and Keller (2000) เห็นว่าการบริการ 
คือ การท างานของบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่ง ที่กระท างานจนกระทั่งเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถจัดต้องได้ อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แต่เป็นกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านกายภาพ  
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2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  
ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อ
การจ าแนกระดบับริการที่ต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่
น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร
ให้ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการ
และเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล  (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม  
การจูงใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มี
ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็น
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้าย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควร
ได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

สมมุติฐำนในกำรวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ข้อมูลส่วนบุคคล

แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกัน มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จ าแนกออกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ 
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  1.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 

   1.2  พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมการเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
    1.3  แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1) 
แรงจูงใจผลักดันให้ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 2) แรงจูงใจจากราคา 3) แรงจูงใจ
จากข่าวสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น/สื่อประชาสัมพันธ์ 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

  ประชากรที่ใช้ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล  
จ านวนทั้งสิ้น 10,831,988 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560)  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน
ทั้งสิ้น 10,831,988 ซึ่งจ านวนประชากรนั้นมีจ านวนมาก ยากที่จะส ารวจได้ทั้งหมดภายใต้เวลาที่
จ ากัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบประมาณค่าสัดส่วน โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95%  จาก
ค่าที่ได้จะต้องใช้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และลด   
ค่าเบี่ยงเบนต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน การศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างท่ี 400 ตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบ Internetโดยผ่านทาง e-mail และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้การสร้างแบบสอบถาม Online ผ่านทาง Website ของ Google 
Spreadsheet ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแบบสอบถาม Online ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัยนี้ใช้งานอยู่ และการเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากรโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตาม
โอกาส (Non – Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก  (Convenience 
Sampling) ซึ่งกระจายแบบสอบถามไปยังประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
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   ส่วนที่ 3 ข้อมูลแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
     ส่วนที่ 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาจากเอกสาร ด้านวิชาการ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใช้เป็น
แนวทางในการตั้งกรอบแนวคิด เพ่ือศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดนิยามศัพท์ให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและกรอบการวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและกรอบการในการวิจัย 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น น าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ทดลองใช้กับกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 ชุด เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( reliability)โดยวิธีหาค่า  
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ cronbach ทั้งนี้ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเชื่อม่ันที่ 0.750 
  5. แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 ฉบับ 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  การวิเคราะห์เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการ
ทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
  1. หาความถี่ค่าร้อยละ เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคลากร เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

  2. ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) (standard deviation) ของกลุ่ม
ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล 

3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยว กับ
แรงจูงใจ ต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
 

6. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 50,001 บาทขึ้นไป 

X
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส่วนใหญ่  เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนทางกายและจิตใจ 
ตัดสินใจด้วยตนเองในการเดินทาง หาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียล รีวิวจากผู้ที่เคย
เดินทางมากที่สุด เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วและทันสมัย ไปกับครอบครัว/ญาติ 
ระยะเวลาการท่องเที่ยว 5-7 วันต่อครั้ง เลือกใช้บริการที่พักโรงแรม 3 ดาว /แบบราคาประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เฉลี่ย/ วัน/ คน ควรเป็นเงิน 3,001 – 5,000 บาท/ วัน/ คน 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง แบบไป-กลับ ควรเป็นเงิน 10,000 -19,999 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยบริษัทน าเที่ยว ที่สนใจซื้อมีช่วงราคาอยู่ที่ 25,000 บาท ขึ้นไป กิจกรรม
ที่ชอบท าที่สุด ท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุปสรรคในการท่องเที่ยว คือ 
ค่าใช้จ่ายสูง อนาคตมีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยไปด้วยตนเอง 

แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจที่ผลักดันให้ตัดสินใจเลือกเดินทาง รองลงมาคือ ด้าน
แรงจูงใจจากราคา และด้านแรงจูงใจจากข่าวสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น/สื่อประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์กันด้านเพศกับจ านวนครั้งที่ไปเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

 พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านแรงจูงใจจากราคา ในข้อวัตถุประสงค์ที่ท าให้
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว, สิ่งที่มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, เพราะเหตุใด
จึงหาข้อมูลจึงหาข้อมูลข้างต้น, ประเภทที่พักที่เลือกใช้บริการ และด้านแรงจูงใจจากข่าวสารการ
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น/ สื่อประชาสัมพันธ์ ในข้อสิ่งที่มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 

 กำรทดสอบสมมติฐำน พบว่า  
  1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐานหลัก ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน ด้านเพศ 
  2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐานหลัก พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
ด้านแรงจูงใจจากราคา และด้านแรงจูงใจจากข่าวสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น/ สื่อประชาสัมพันธ์ 

 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 ผลจากการวิจัย เรื่อง “แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
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1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนทางกายและจิตใจ เป็นการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง หาข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจากอินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียล รีวิวจากผู้ที่เคย
เดินทางมากที่สุด เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วและทันสมัย กับเลือกเดินทางไปกับ
ครอบครัว/ ญาติ ระยะเวลาการท่องเที่ยว 5-7 วันต่อครั้ง เลือกใช้บริการที่พักโรงแรม 3 ดาว /แบบราคา
ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉลี่ย/วัน/คน ควรเป็นเงิน 3,001 – 5,000 บาท/ วัน/ คน ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง แบบไป-กลับ ควรเป็นเงิน 10,000 -19,999 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางโดยบริษัทน าเที่ยว มีช่วงราคาที่ท าให้เลือกใช้บริการอยู่ที่ 25,000 บาท ขึ้นไป กิจกรรมที่ชอบท า
มากที่สุดคือ ท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุปสรรค คือ ค่าใช้จ่ายสูง อนาคตมี
แผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสนใจใช้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) เห็นว่า แรงจูงใจ คือ การผสมผสานของแรงผลักดันที่เกิดจาก
ความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล อย่างต่อเนื่อง จน
สามารถกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการบางอย่างของแต่ละบุคคลทางด้านการท่องเที่ยว โดยเป้าหมายนี้จะมีแรงจูงใจเป็นตัวผลักดัน
รวมอยู่ด้วยกัน จึงส่งเสริมเร่งเร้าให้คนเดินทางมากขึ้น และยังมีอิทธิพลที่ท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันทั้งในด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว 

2. แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยภาพรวม เป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ ด้านแรงจูงใจที่
ผลักดันให้ตัดสินใจเลือกเดินทาง รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจจากราคา และด้านแรงจูงใจจากข่าวสาร
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น/สื่อประชาสัมพันธ์ 

  2.1 ด้านแรงจูงใจที่ผลักดันให้ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ สภาพภูมิอากาศของ
แหล่งท่องเที่ยว ความแตกต่างด้านภาษา สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) เห็นว่า 
แรงจูงใจ คือ สิ่งที่อยู่หลังการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยธรรมชาติของแรงจูงใจ ประกอบด้วย 4 
แรงจูงใจ 1) แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการ (Base on needs)  หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้น
เมื่อ เกิดความต้องการ ซึ่งความต้องการนี้ จะมีหรือไม่มีก็ได้ 2) แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความ
หงุดหงิด หรือตึงเครียด (Frustration and tension) หากเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ ก็
จะท าให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจ 3) แรงจูงใจที่มุ่งไปยังเป้าหมายอย่างชัดเจน (Goal -Direct) 4) 
แรงจูงใจที่มาจากความพยายาม (Muster Up All Efforts) แก้ไขปัญหา ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
    2.2 ด้านแรงจูงใจจากราคา ค่าเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร
และค่าสินค้าของที่ระลึก สอดคล้องแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้อ้างถึงส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip  Kotler เห็นว่า เป็นแนวคิดที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนด
กลยุทธ์การตลาด ตลาดงานบริการ จึงควรเข้าใจงานบริการที่มีลักษณะ ที่แตกต่างคือ ไม่สามารถจับต้อง
ได้ การบริการแต่ละครั้งมีความแตกต่างกัน การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  งานบริการ
ไม่สามารถเก็บและน ากลับมาได้ รวมทั้งมีความเก่ียวข้องกับเวลาเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ถึง
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อบริการ เพ่ือที่จะได้น ามาเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ
ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนผสมทางการตลาดของงานบริการประกอบด้วย 7 P’ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น(Promotion 
และเพ่ิมเติมอีก 3 P’s คือ บุคลากร (People) หลักฐานทางกายภาพ (Physical  Evidence) และ
ขบวนการให้บริการ (Process) ส าหรับงานบริการทุกชนิด  คุณภาพของงานบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าขาด
หวังอย่างมาก ซึ่งคุณภาพของงานประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า และการรับรองเพ่ือสร้างความมั่นใจ ความเห็นอกเห็นใจ 

  2.3 ด้านแรงจูงใจจากข่าวสารการท่องเที่ยว/ สื่อประชาสัมพันธ์ การยกเว้นวีซ่า 
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากสื่ออินเตอร์เน็ต การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ของสายการบิน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากบริษัทน าเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา น้อยใจ
ดี  (2556) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่มีการ
ยกเลิกวีซ่าของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศญี่ปุ่นของประชากรศาสตร์ และประสบการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น กรณีที่มีการยกเลิกวีซ่า การรับรู้ข่าวสาร มูลเหตุจูงใจ และทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นและการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่มีการยกเลิกวีซ่ามีความสัมพันธ์ไป
ในทางเดียวกัน ตัวอย่าง หากรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา (2560)  ได้ท าการศึกษา 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน โดยท าการศึกษาทั้งที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันและไม่เคยไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมา
ก่อน ร่วมถึงกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เคยเดินทางไปประเทศไต้หวันด้วยตนเอง หากต้องเดินทางอีกจะเลือกเดินทางด้วยตนเองเช่นเดิม ใช้เวลา 
5-7 วัน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่คนละ 15,000 บาท/ครั้ง และกรณียกเลิกวีซ่าของประเทศไต้หวันมีผลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมมากขึ้น  

 ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อ
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การออมเพ่ือการเตรียมการเกษียณอายุ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

1. ควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและรายด้านเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดสอบว่ามี
ผลต่อการออมเพ่ือการเกษียณอายุอย่างไร 

2. ควรพัฒนารูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการออม 

3. เพ่ิมปัจจัยแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพ่ือให้ธุรกิจ
บริการด้านการเที่ยวสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรมที่พัก สายการบิน บริษัททัวร์ ตลอดจนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

4. ควรศึกษาเพ่ิมเติมพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยเพ่ิมข้อค าถามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศอ่ืน ๆ เพื่อหาข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ  

 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 1. เพ่ิมปัจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเดนิทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 
  2. ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางไปท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม 
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พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภคผ่ำนทำงระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของวัยท ำงำนในกรุงเทพมหำนคร 

มุทิตา สิทธิเมธีกลุ* 

 

บทคัดย่อ 

  การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทาง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการศึกษา ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน การค้นคว้า
อิสระนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการออกแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกูเกิ้ล ด๊อก (Google Docs) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)  
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ที่ 25,001 – 40,000 บาท ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่นิยมซื้อ คือ ของใช้ในบ้าน โดยจะซื้อเดือน
ละครั้ง ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ช่วงเวลา 18:01 – 22:00 น. ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
ด้วยเหตุผลที่ว่า มีกระบวนการซื้อสินค้าที่ง่าย และสะดวก รวมถึงมีส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ  ซึ่งส่วนมาก
ท าการซื้อจากเว็บไซต์ลาซาด้า (Lazada) และจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้งอยู่ที่ 501 – 1,000 
บาท และนิยมช าระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทั้งนี้ส่วนใหญ่เลือกให้จัดส่งสินค้าไปยังที่บ้าน / ส านักงาน 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, สินค้าอุปโภคบริโภค, ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. บทน ำ 
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมากในสังคม และ

มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ 
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางช่องทาง e-Commerce สูงขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ระบุว่า ในปี 2560 ตลาด e-
Commerce ประเทศไทย ท าเงินกว่า 2.81 ล้านล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่าปี 2558 ที่มีมูลค่า 2.24 ล้านล้าน

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูร การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 E-mail: s.muthit@gmail.com 
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บาท และปี 2559 ที่มีมูลค่า 2.56 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตระหว่างปี 2559 – 2560 ถึง 
8.76% ซึ่งทาง ETDA คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมียอดขายสูงถึง 3.05 ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่
มีมูลค่า e-Commerce สูงสุด ในปี 2560 อันดับ 1 คือ อุตสาหกรรมค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่า 8.69 
แสนล้านบาท (30.92%) อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก มีมูลค่า 6.58 แสนล้านบาท 
(23.40%) และอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่า 4.17 แสนล้านบาท (14.83%) 

นอกจากนี้พฤติกรรมของคนไทยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็มีส่วนอย่างมากต่อการเติบโตของ
ธุรกิจบน e-Commerce ซึ่ง ETDA ได้ประกาศผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 
2561 ระบุว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 
นาทีต่อวัน โดยเฉพาะการใช้ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงถึง 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน 
ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น โดย 5 อันดับแรกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท ากิจกรรม
ทางออนไลน์มากกว่าแบบดั้งเดิม ได้แก่ การส่งข้อความ 94.5% การจองโรงแรม 89.2%, การจอง/ซื้อตั๋ว
โดยสาร 87.0%, การช าระค่าสินค้าและบริการ 82.8% และการดูหนัง/ฟังเพลง 78.5% ตามล าดับ รวมถึง 
ผลการวิจัยของ “กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)” ซึ่งพบว่า ภาพรวมการเติบโตของวงการ
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ทั่วโลก ในปี 2559 (สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2559) มี
อัตราการเติบโตเพียง 1.3% และคาดการณ์ว่าจะตกลงเหลือ 1.2% ในปี 2560 อย่างไรก็ตามในขณะที่
ภาพรวมอุตสาหกรรม FMCG ทั่วโลกเติบโตลดลง แต่มูลค่าตลาด FMCG ในช่องทาง e-Commerce 
กลับมีอัตราการเติบโตถึง 15% เมื่อเทียบกบัปี 2559 คิดเป็นสัดส่วน 4.4% หรือมูลค่า 1.58 ล้านล้าน
บาทของตลาดรวม FMCG ทั่วโลกในทุกช่องทางการขาย ซึ่งผลส ารวจ ยังพบว่า ผู้บริโภคมีการซื้อ
สินค้าผ่านออนไลน์ 658 บาท/ครั้ง ซึ่งสูงกว่าการซื้อสินค้า FMCG ตามร้านค้าปลีกทั่วไปที่ 279 บาท/
ครั้ง และ 55% ของนักช้อปออนไลน์ ใช้รายการจับจ่ายชุดเดิมในการซื้อทุก ๆ ครั้ง 

จากข้อมูลดังกล่าว จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทาง e-Commerce ของวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ โดยสามารถสร้างความแตกต่าง
และความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การของผู้วิจัย 
 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 
คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง 

 

3. วัตถปุระสงค์กำรวิจัย 

  3.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภคผา่น
ทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
- ความถี่ในการซื้อ 

- วันเวลาที่ซื้อ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซื้อ 

- เว็บไซต์ที่ซื้อ 

- สินค้าท่ีซื้อ 

- เหตุผลที่ซื้อ 

- ลักษณะการช าระเงิน 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

- วิธีการเลือกรับสินค้า 

3.2 เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์  เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บุษยา วงษ์ชวลิตกุล และคณะ (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อ การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.8 
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกวัน โดยร้อยละ 31.0 ใช้เวลาจ านวน 2 ชั่วโมงข้ึนไปใช้อินเตอร์เน็ตในสถานที่
ท างาน และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในช่วง 9.01 – 12.00 น. ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสินค้าหรือ
บริการ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเดือนละครั้ง มีค่าเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครั้งในช่วง 501 – 1,000 บาท ทั้งนี้ 
มากกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างใช้การค้นหาร้านค้าผ่าน Search Engine เช่น Google เพ่ือเข้าสู่
หน้าเว็ปไซต์ของร้านค้าโดยตรง เพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการ โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่นิยมมากที่สุดคือ 
สินค้าแฟชั่นและการจองโรงแรม และช าระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย สาเหตุที่
ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเนื่องจากสามารถค้นหา สินค้าหรือบริการได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และกลุ่ม
ที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
 

5. กรอบแนวคิดและวิธีกำรศึกษำ 

ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน ามาพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่ศึกษำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 ตัวแปรที่ศึกษา 
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยแบบ การส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกูเกิ้ล ด๊อก (Google Docs) เนื่องจากเป็นช่องทางที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าถึงแบบสอบถามได้ง่ายและสะดวกที่สุด โดยการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีค าถามคัดกรอง
ก่อนการตอบแบบสอบถาม 2 ค าถาม ดังนี้  

  -คุณท างานอยู่ในกรุงเทพมหานครใช่หรือไม่  
  -คุณเคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่  

หากผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
จึงจะสามารถท าแบบสอบถามในส่วนถัดไปได้ แต่หากมีค าถามใดที่ค าตอบเป็น “ไม่” จะไม่สามารถ
ท าแบบสอบถามในส่วนถัดไปได้ และผู้วิจัยจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ 

ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน หลังจากนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistic) เพ่ือบรรยายลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา ซึ่งประกอบไป
ด้วย 

  -ค่าร้อยละ (Percentage)  
  -ความถี่ (Frequency) 
 

6. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ กลุ่มประชากร ได้แก่ คนท างานในกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อสินค้า

อุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอน จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยผู้วิจัยได้ท าการตัดแบบสอบถามที่ เลือกตอบไม่ใช่
ผู้ที่ท างานในกรุงเทพมหานคร และไม่เคยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ออกไป ซึ่งจะ
คงเหลือแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ด้ำนประชำกรศำสตร์ 
จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40  ปี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 อายุระหว่าง 21 – 30  ปี 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ สรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 และสถานภาพหม้าย 
/ หย่าร้าง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.30 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ 25,001 – 40,000 บาท จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาคือ รายได้ มากกว่า 70,001 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 รายได้ 40,001 – 55,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 รายได้ 10,001 
– 25,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 รายได้ 55,001 – 70,000 บาท จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.80 และต่ าน้อยกว่า 10,000 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

6.2 ด้ำนองค์ประกอบของเว็บไซต์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจในรูปแบบของเว็บไซต์จากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน (แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ส่วนใหญ่พึง
พอใจกับเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดส าคัญๆ ครบในหน้าแรก เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์, โปรโมชั่น, สินค้าขายดี 
เป็นต้น จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 รองลงมาคือ เน้นความเรียบง่าย และใช้งานสะดวก 
จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รูปแบบสวยงาม ทันสมัย จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.40 โทนสีอ่อน ดูสบายตา จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80  เมื่อคลิกดูข้อมูล จะแสดงผล
ของข้อมูลด้วยหน้าแท็บเดิม จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 เมื่อคลิกดูข้อมูล จะแสดงผลของ
ข้อมูลด้วยหน้าแท็บใหม่ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 โทนสีร้อนแรง ดูสดใส จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.60 และอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 
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จ านวนและร้อยละของบริการเสริมอ่ืน ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน (แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ส่วนใหญ่อยาก
ให้มีบริการเสริมอื่น ๆ ในการช าระบิลต่าง ๆ เช่น ค่าน้ า, ค่าไฟ, บัตรเครดิต, 

สินเชื่อ, ประกันชีวิต, ประกันภัย เป็นต้น จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา
คือ จองท่ีพัก / โรงแรม จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 จองตั๋วเครื่องบิน จ านวน 135 คน คิด
เป็นร้อยละ18.40 ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ / การแสดง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80  และอ่ืน ๆ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 

จ านวนและร้อยละของระบบรักษาความปลอดภัยที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามม่ันใจในการซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 
คน (แต่ละคนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ส่วนใหญ่อยากให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการช าระเงิน
ด้วยการส่ง OTP (One time password) ไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า 
จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมาคือ ให้มีการแจ้งเตือนจากบัตรเครดิตเป็น SMS ไป
ยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรืออีเมล์ที่ระบุไว้ ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.50 ให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต เช่น วันหมดอายุ และรหัส CVV ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และ อ่ืน ๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

6.3 ด้ำนพฤติกรรมในกำรซื้อ 
 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์
เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือ เดือนละ 2 – 3 ครั้ง จ านวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30  สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และอ่ืน ๆ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 

จ านวนและร้อยละของวันที่ท าการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) จ านวน 274 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาคือ วันสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 
อ่ืน ๆ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

จ านวนและร้อยละของช่วงเวลาในการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงเวลา 18:01 – 22:00 น. จ านวน 179 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.80 รองลงมาคือ เวลา 13:01 – 18:00 น. จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 เวลา 8:01 – 
12:00 น. จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 หลัง 22:00 น. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30  หลัง 
22:00 น. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และก่อน 8:00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  

จ านวนและร้อยละของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซื้อ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400  คน (แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทาง
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ออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมาคือ 
Notebook Computer จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 แท็บเล็ต (Tablet) จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 

 จ านวนและร้อยละของสถานที่ที่ท าการซื้อ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน (แต่ละคนตอบมากกว่า 1 ข้อ) ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์
ขณะอยู่ที่บ้าน / ที่พักอาศัย จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมาคือ ที่ท างาน จ านวน 
206 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระหว่างเดินทาง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 และในที่
สาธารณะ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 

จ านวนและร้อยละของเว็บไซต์ที่ท าการซื้อ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ Lazada จ านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมาคือ Shopee  จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อ่ืน ๆ 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 Line Shop  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 Central 
Online  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 Tesco Lotus  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
Tops Supermarket  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 Big C  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
JD Central  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80  และ 11Street  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

จ านวนและร้อยละของประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน (แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ส่วนใหญ่ซื้อของใช้ในบ้าน จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.60 รองลงมาคือ สุขภาพและความงาม จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 อ่ืน ๆ จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 เครื่องดื่มและผงชงดื่ม จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ผลิตภัณฑ์แม่และ
เด็ก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 สแน็คและของหวาน จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 ของแห้งและเครื่องปรุง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 สังฆภัณฑ์และสินค้าเทศกาล 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 

จ านวนและร้อยละของเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน (แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์
เพราะ กระบวนการซื้อสินค้าง่าย และสะดวก  จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 และมีส่วนลด หรือ
โปรโมชั่น จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 รองลงมาคือ ราคาต่ ากว่าการซื้อผ่านช่องทาง offline 
เช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 วีธีการจัดส่งสะดวก และ
รวดเร็ว จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 วิธีการช าระเงินสะดวกสบาย ท าได้หลายช่องทาง และมี
ความปลอดภัย จ านวน 100  คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 และอ่ืน ๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
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จ านวนและร้อยละของลักษณะการช าระเงิน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน (แต่ละคนตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) ส่วนใหญ่เลือกวิธีการช าระเงินโดยใช้บัตรเครดิต 
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาคือ Mobile Banking จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.10 ช าระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 Internet 
Banking จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 โอนเงินผ่านธนาคารด้วยตู้ ATM จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.40 บัตรเดบิต จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 บัตรประชารัฐ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.10  และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10     

จ านวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า (เฉลี่ยต่อครั้ง) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ 
(เฉลี่ยต่อครั้ง) 501 – 1,000 บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ ใช้จ่าย 1,001 – 
2,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.80 ใช้จ่าย 2,001 – 3,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ใช้จ่ายมากกว่า 4,001 บาท 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30  และใช้จ่าย 3,001 – 4,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

จ านวนและร้อยละของวิธีการเลือกรับสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน ส่วนใหญ่เลือกรับสินค้าโดยวิธีการจัดส่งถึงบ้าน / ส านักงาน จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.80รองลงมาคือ การจัดส่งทางไปรษณีย์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 โดยการรับสินค้าตาม
สาขาใกล้บ้าน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

 

7. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง 
เมื่อท าการเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยในท านองเดียวกัน พบว่า งานวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยฉบับอ่ืน เนื่องจาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ปัจจัยทางด้านประชากรดังกล่าว เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงพฤติกรรม 
ค่านิยม และความพร้อมในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทั้งนี้ บุคคลที่มีพฤติกรรม ค่านิยม ที่แตกต่างกัน
ย่อมมีการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน 

 

8. สรุปกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาด้านพฤติกรรมในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ผลสรุปดังนี้   

8.1 ควำมถี่ในกำรซื้อ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเดือนละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ที่พบว่า คนไทยนิยมซื้อสินค้าหรือและ
บริการทางออนไลน์ (Online) คิดเป็นร้อยละ 49.6 และออฟไลน์ (Offline) คิดเป็นร้อยละ 50.4 ซึ่งทั้ง 2 
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ช่องทางนี้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้ว่า คนไทยยังนิยมซื้อสินค้าตามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือ
ซุปเปอร์มาเก็ต ควบคู่กับการซื้อผ่านออนไลน์ ดังนั้น ปริมาณความถี่ในการซื้อจึงยังไม่สูงมากนัก 
  8.1.1 วันเวลาที่ซื้อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าในวันธรรมดา (จันทร์ – 
ศุกร์) เวลา 18:01 – 22:00 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาหลังเลิกงาน และด้วยในเขต
กรุงเทพมหานครการจราจรติดขัดมากท าให้คนในวัยท างานสะดวกท่ีจะท าการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการซื้อของในร้านค้า หรือซุปเปอร์มาเก็ต นอกจากนี้
การที่ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังเป็นแนวทางในการช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียดหลังเลิกงานได้อีกช่องทางนึงด้วย  
 8.1.2 อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการซื้อ  โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากสถิติการใช้งานดิจิทัลของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนมกราคม 2018  จากฮุตสูท (Hootsuite) และวีอาร์โซเชียล 
(Wearesocial) โดยในรายงานระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนถึง 55.56 ล้านคน โดยเป็น
ผู้ ใช้งานจริง (Active Users) 46 ล้านคน ทั้งนี้คนไทยนิยมใช้มือถือในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ 
นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เช่น รับชมวิดีโอบนมือถือ เล่นเกมส์ ใช้โมบาย แบงก์กิ้ง (Mobile 
Banking) ใช้บริการโมบายแม็พ (Mobile Map) เว็บไซต์ที่ซื้อ  
 8.1.3 เว็บไซต์ที่ซื้อ เว็บไซต์ลาซาด้า (Lazada) ยังคงเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม และ
ไว้วางใจสูงสุดจากผู้บริโภคในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีสินค้า วิธีการช าระเงิน และการ
จัดส่งที่หลากหลาย รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนจ านวนมาก ซึ่งสามารถน ามาใช้พัฒนา ปรับปรุง
เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อยู่เสมอ 
 8.1.4 สินค้าที่ซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่นิยมซื้อ คือ ของใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก น้ ายา
ปรับผ้านุ่ม น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า และกระดาษทิชชู เป็นต้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าว
เป็นแบรนด์ที่รู้จักดี ผู้ผลิตมีความน่าเชื่อถือ และผู้บริโภคได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาแล้ว จึงสามารถท า
การซื้อผ่านออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเห็นสินค้า หรือต้องมีการทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 
 8.1.5 เหตุผลที่ซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีกระบวนการซื้อสินค้าที่ง่าย สะดวก และไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทาง รวมถึงมีส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ท าให้ราคาสินค้าถูกกว่าการซื้อตามร้านค้า ร้านสะดวก
ซื้อ หรือซุปเปอร์มาเก็ตอีกด้วย 
 8.1.6 ลักษณะการช าระเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีการช าระสินค้าด้วยบัตรเครดิต
มากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 25,001 – 40,000 
บาท ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถท าบัตรเครดิตได้ และมีรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ การช าระด้วยบัตร
เครดิตสามารถยืดระยะเวลาในการช าระเงินออกไปได้ ท าให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้ และยังมี
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สิทธิ์ในการผ่อนช าระสินค้า 0% แถมรับส่วนลด ส่วนคืนเงินสด และแต้มสะสม รวมทั้งสิทธิประโยชน์
จากร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตที่เลือกใช้ได้อีกด้วย 
 8.1.7 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ส าหรับจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้งอยู่ที่ 501 – 
1,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ “กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)” ซึ่งพบว่า ผู้บริโภค
มีการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ 658 บาท/ครัง้ ซึ่งสูงกว่าการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ตามร้านค้าปลีก
ทั่วไปที่ 279 บาท/ครั้ง  
 8.1.8 วิธีการเลือกรับสินค้า เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ชอบความสะดวกสบาย ส่วน
ใหญ่จึงเลือกให้จัดส่งสินค้าไปยังที่บ้าน / ส านักงาน เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังร้านค้า 
หรือซุปเปอร์มาเก็ต นอกจากนี้สินค้าบางประเภทมีขนาดใหญ่ การจัดส่งสินค้าไปยังที่บ้าน/ส านักงาน 
ยังช่วยประหยัดค่าพาหนะให้กับผู้ซื้ออีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป 
 1.  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เก็บตัวอย่างเฉพาะวัยท างานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึง
ท าให้ได้ข้อมูลไม่ครอบคลุมถึงจังหวัดอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่า จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีการซื้อสินค้าผ่าน
ทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ตาม แต่อ าเภอ
เมืองในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง และสุ
ราษฎร์ธานี ผู้บริโภคนิยมเริ่มให้ความสนใจซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งในการท าวิจัยครั้งต่อไป หากเราสามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทุกจังหวัด ก็จะสามารถน าข้อมูลที่
ได้มาวางแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับองค์การต่อไปได ้
 2. ในการท าวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค หากในอนาคตมี
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน ก็ควรจะขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
 3. ในการท าวิจัยครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลแต่ผู้ที่เคยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการดังกล่าว 
ซึ่งอาจท าโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลที่มาวางแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับองค์การต่อไปได้ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2549). กำรบริหำรกำรตลำด. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
เฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา. (2557). “3 รูปแบบของกำรขำย”. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561, จาก 

http://seanzap.blogspot.com/2014/01/blog-post_17.html 
ณรงค์ สรรพศรี (ม.ป.ป.). “กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์”. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561, จาก 

https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/e_commerce/04.html 



 

457 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). “ส่องตลำด “FMCG บนอี-คอมเมิร์ซ” โตทั่วโลก แข่ง “รำคำ-
โปร โมชั่ น ”  เดื อด !  แย่ งชิ งลู กค้ ำ ” .  สื บค้ น เมื่ อ วั นที่  21 สิ งหาคม 2561, จาก 
https://www.brandbuffet.in.th/2017/05/global-e-commerce-grocery-market-growth/ 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ . (2560). กำรวิจัยและวิเครำห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS. 
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 

รติริฐา. (2561). “ช ำแหละตลำด e-Commerce ในไทย กับ 5 สิ่งที่นักกำรตลำดควรรู้”. สืบค้น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561, จาก   

รัฐวัชร์  พัฒนจิระรุจน์  (2557). “ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค (The Theory of Consumer 
Behavior)” สืบค้นเมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2561, จาก http://poundtv5.blogspot.com 
/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538). กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย. 
            . (2539). กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ฉบับมำตรฐำน. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา 
            . (2541). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา จ ากัด. 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) Thailand Internet User 

Profile 2018. สืบค้น เมื่ อวันที่  26 กรกฎาคม 2561, จาก  https://www.etda.or.th 
/documents-for-download.html 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ผลกำรส ำรวจมูลค่ำพำณิชย์ 
  อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561. สืบค้นเมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2561, จาก  
  https://www.etda.or.th/documents-for-download.html 
สิริญา เรืองไชย (ม.ป.ป.). “บทที่ 7 พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561, จาก 

https://siriyabest.wordpress.com/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากัด. 
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์. (2547). กำรสร้ำงภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์สู่ชัยชนะใน 

สงครำมกำรตลำดปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: การตลาดแห่งประเทศไทย. 
Issaree. (2017). “E-Commerce Landscape 2017: รวมธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทย เอำไว้ในที่

เดียว!” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561, จาก https://techsauce.co/report/thailand-
ecommerce-landscape-2017/ 

Kotler, P. (1997). Marketing management. (9th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer 

behavior (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall. 
Kotler, Philip. (1997) .  Marketing Management Analysis, Planning, Implementation 

and Control. P.172. 9th ed. New Jersey: A Simon & Schuster Company. 

http://poundtv5.blogspot.com/
https://www.etda.or.th/


 

458 

PP. (2560). “Eช ำแหละสมรภูมิ “Modern Trade” ที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อสินค้ำ 
FMCG” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561, จาก https://www.brandbuffet.in.th/2018 
/03/kantar-worldpanel-retailer-share-fmcg/ 

Tangsiri. (2560). “ขำย FMCG ผ่ ำน Ecommerce จะช่ วยค้ ำปลี กให้หลุ ดพ้นจำกยุค Retail 
Apocalypse ได้หรือไม่?” สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561, จาก https://brandinside.asia 
/kantar-on-ecommerce-and-fmcg/ 

thailandsupply. (2557). “E-Marketplace คืออะไร”. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561, จาก  
https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/9344/E-Marketplace 

WP. (2560). “ส่องตลำด “FMCG บนอี-คอมเมิร์ซ” โตทั่วโลก แข่ง “รำคำ-โปรโมชั่น” เดือด! แย่งชิง
ลู กค้ ำ ”  สื บค้ น เมื่ อวั นที่  21 สิ งหาคม 2561, จาก https://www.brandbuffet.in.th 
/2017/05/global-e-commerce-grocery-market-growth/ 

https://www.brandbuffet.in.th/2018
https://brandinside.asia/
https://www.brandbuffet.in.th/


 

459 

กำรศึกษำและวิเครำะห์เพื่อก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำธุรกิจของ 
บริษัท ไดนำมิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ำกัด 

รัฐประชา  ซาเหลา* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของ                
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
ไดนามิคฯ โดยการเก็บข้อมูลภายในบริษัท ไดนามิค และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยบริษัท ไดนามิคฯ 
มีปัญหาทางด้านต้นทุนที่สูงเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรง และการขยายตัวของบริษัท โดยได้
ออกแบบงานการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน มีการศึกษาข้อมูลภายในบริษัท เพ่ือน ามาวิเคราะห์
หากลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือเป็นผู้น าทางการแข่งขันโดยการ  

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ PEST Analysis เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไป แล้วจึงใช้ Five Forces Model เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

2. วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้  Value Chain และ Core Processes and 
Systems เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานภายในบริษัท แล้วจึงใช้ Balanced Scorecard ใน
การประเมินสมรรถนะภายในบริษัท  

3. สังเคราะห์ผลโดยการให้คะแนนความส าคัญในเรื่องท่ีมีคะแนนสูงหรือรุนแรงก่อน 
4. วิเคราะห์ SWOT Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ 

กลยุทธ์เชิงป้องกันและกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ผลจากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ที่สามารถท าให้บริษัท ไดนามิคฯ อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน คือ 
1. กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Strategy)   

  - กลยุทธ์แบบคงที่ (Stability Strategy) เนื่องจาก บริษัท ไดนามิคฯนั้นยังมีจุดอ่อนที่ยังต้องปิดอยู่
อีกหลายประการ ดังนั้นบริษัท ไดนามิคฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารากฐานให้มั่นคงเสียก่อนไม่ว่า
จะเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี เพ่ือที่จะเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)   
  - กลยุทธ์ความเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership) และ กลยุทธ์การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (Quick Response) เ พ่ือลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจอีกทั้ งยังสามารถปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: ratpracha.salao@gmail.com 
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3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Corporate Strategy)  
  - บริษัท ไดนามิคฯ จ าเป็นต้องมีควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีในงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์งบการเงิน
อย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพภายในของบริษัทฯ อย่างละเอียด 
 
ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์  การพัฒนาธุรกิจ 
 

1. บทน ำ  
 ในปัจจุบันโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศไทยนั้นต้องปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากประเทศไทยยุค 3.0 เป็น ประเทศไทยยุค 4.0 ดร.บวร 
เทศารินทร์ (2559) กล่าวว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่
จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ประเทศไทยยุค 4.0 ควรมีการปรับเปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจแบบดั่งเดิมเป็นการด าเนิน
ธุรกิจสมัยใหม่เพ่ือน าไปสู่ High Value โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะที่สูงขึ้น 
ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยก็ควรจะต้องเตรียมตัวส าหรับการพัฒนาเพ่ือรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
 การวางแผนก็เป็นหนึ่งที่ส าคัญซึ่ง อาจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ (2539) กล่าวว่า การวางแผนใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม โดยเฉพาะปัจจุบันการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการตอบสนองต่อการแข่งขันที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ดั งนั้นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือการก าหนดแผน ซึ่งแต่เดิมเน้นหนักที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ไม่เพียงพอที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไว้ได้ ข่าวสารข้อมูลทางธุรกิจจากสภาวะ
แวดล้อมภายนอก จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยก าหนดแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 อย่างไรก็ดีการที่องค์การนั้นจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากในองค์การมีบุคคลที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง การที่เราจะเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติของ
บุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากมีบุคคลบางกลุ่มในองค์การนั้นไม่เข้าใจว่ าจะปรับเปลี่ยนไปเพ่ือ
อะไร เพราะท าแบบเดิมนั้นดีอยู่แล้ว แต่หากเราท าให้บุคคลกลุ่มนั้นเห็นว่าโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป
แล้วและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดได้ โดยชี้แจงให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป จะท าให้บริษัทนั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราไม่สามารถพัฒนาองค์กรจากคน
กลุ่มๆเดียวได้ ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
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2. ปัญหำ 
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด ก่อตั้งโดยคุณพิศุทธิ์ สุขพิศาล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 

พ.ศ. 2523  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประกอบกิจการรับจ้างงานก่อสร้างระบบผลิต และจ่ายน้ าประปา
ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งรับจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดย
บริษัท ไดนามิคฯ มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 100 ,000 บาท ต่อมาในปี 2536 ได้มีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น 1 ล้านบาทและได้เพ่ิมมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 700  ล้านบาท โดย
สามารถรับงานโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคได้ทุกขนาด ส าหรับการด าเนินธุรกิจในอนาคต
ของบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานบริหารจัดการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และผู้เกี่ยวข้องในการท างาน ทั้ง
ลูกค้า และพนักงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างระบบประปา โดยมีลูกค้าเพียง
รายเดียวคือการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทมีพนักงานรายวันจ านวน 500 คน และพนักงานรายเดือน 
จ านวน 120 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายก่อสร้าง โดยมีแผนก 11 
แผนก ประกอบไปด้วย แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกบัญชี แผนกกฎหมาย/ก ากับธุรกิจ แผนกธุรการ 
แผนกจัดซื้อ แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกทรัพย์สิน แผนกเครื่องจักร แผนกวิศวกรรมส านักงาน แผนก
วิศวกรรมโครงการ และแผนกสนับสนุนโครงการ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังรูป 

 

ภำพที่ 1 โครงสร้าง บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด 
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ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการ
เติบโตเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2556 สูงขึ้นถึง 63% ในปี พ.ศ. 2559 และ 96% ในปี พ.ศ.2560 
(วิเคราะห์จากรายได้) ประกอบกับการที่ผู้ว่าจ้าง คือ การประปาส่วนภูมิภาคมีนโยบายการตรวจสอบ
งานที่เข้มงวดขึ้นจึงส่งผลให้บริษัท ไดนามิคฯ ต้องปรับระบบการบริหาร เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน  

ในปี 2561 ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการด้านต่าง ๆ มากขึ้น จึงได้น าการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์บริษัทเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
แผนกพัฒนาธุรกิจขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนา
ระบบงานของบริษัท โดยมีการน าระบบ คุณภาพ ISO:9001 ระบบ Enterprise Resource Planning 
: ERP (Formula) และ Key Performance Indicator (KPI) เข้ามาใช้ในการจัดการ พร้อมทั้งเร่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งไปอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
แหล่งที่มาของรายได้จากการรับเหมาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น โดยหากจะรับงานก่อสร้าง
ประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นงานของหน่วยงานราชอ่ืน หรืองานของเอกชน บริษัทฯก็จะต้องลงทุนในการ
สร้างความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์มาก รวมถึงจะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
ก่อสร้างชนิดใหม่และสร้างวัฒนธรรมองค์การที่สามารถยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ 
จึงว่าเป็นอุปสรรคอย่างมาก ที่จะเพ่ิมที่มาของแหล่งรายได้จึงมุ่งเน้นในการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจะน าความรู้จากการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาใช้เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
พร้อมทั้งหาวิธีป้องกัน และพัฒนาบริษัท ไดนามิคฯ ให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

 

3. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด 
 

4. วิธีด ำเนินงำนค้นคว้ำอิสระ  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของ
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด เป็นการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน 
(Master Project) โดยการน ากระบวนการวิเคราะห์มาจากหนังสือการวางแผนกลยุทธ์:แนวคิดและ
แนวทางเชิงประยุกต์ (รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร)  เมื่อได้หลักเกณฑ์และแนวทางในการวิเคราะห์แล้ว 
ผู้เขียนจึงได้น าประยุกต์ใช้กับบริษัท ไดนามิคฯ โดยมีวิธีการด าเนินงานวิเคราะห์การบริหารงาน ดังนี้ 
 4.1 การทบทวนล าดับชั้นเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์  
 4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (ท่ัวไป) โดยใช้ PEST Analysis 
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 4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (การแข่งขัน) โดยใช้ Five Forces Model  
 4.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ Value Chain Analysis  
 4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ Core Processes and Systems Analysis 
 4.6 การประเมินสมรรถนะภายใน โดยใช้ Balanced Scorecard  
 4.7 การจัดท า SWOT MATRIX เพ่ือหาประเด็นกลยุทธ์ 
 4.8 สรุปกลยุทธ์แต่ละประเด็น 
 4.9 ทบทวนเจตนารมย์เชิงกลยุทธ์ 
 4.10 จัดท าแผนกลยุทธ์ของ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด ประจ าปี 2562-2564 
 

5. กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ 

 5.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกทั่วไป  
 • P Political = ด้านการเมือง 

- รัฐบาลมีนโยบายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน (ส่วนใหญ่เป็นการขนส่ง) รวมถึง
สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน และท าให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาว ซึ่งเมื่อเกิดเมืองขึ้นก็ย่อมต้องมีการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูโภค   

- นโยบายการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
- รัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งเป็นส่วนใหญ่ 

 • E Economic = ด้านเศรษฐกิจ 
  - อัตราค่าแรงท่ีเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด าเนินงานของบริษัท  

- อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจรวดเร็วเกินไป มีผลท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

  - จากการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2562 อัตราเงินเฟ้อจะส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มข้ึน 
  - ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนสูง 

• S Socials = ด้านสังคม 
  - ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าประปามากขึ้น  
 • T Technology = ด้านเทคโนโลยี 
  - ความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
  - มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
  - มีเทคโนโลยีในการวางแผนและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง 

 5.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (กำรแข่งขัน)  
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• Rivalry Among Existing Firms (การต่อสู้ของคู่แข่งปัจจุบัน) 
  - คู่แข่งรายเดิมมีโอกาสลดน้อยลง เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดกิจการ 
  - คู่แข่งมีแหล่งรายได้จากหลายทาง ไม่ได้ท าระบบสาธารณูปโภคเพียงด้านเดียว 

- บริษัท ไดนามิคฯ ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานก่อสร้างด้านอ่ืน และงาน
ก่อสร้างด้านอ่ืนมีเจ้าตลาดที่มีมีศักยภาพสูง  
- คู่แข่งรายเดิมมีพนักงานน้อย โดยมีการบริหารงานโดยการใช้ผู้รับเหมาช่วงอีกทอด
หนึ่ง จึงท าให้ต้นทุนต่ า ท าให้มีก าไรในการด าเนินงานที่มากกว่า  
- คู่แข่งขันควบคุมท างานเสร็จช้ากว่าและคุณภาพต่ ากว่าเนื่องจากไม่สามารถควบคุม
ผู้รับเหมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภำพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ไดนามิคฯ และคู่แข่ง 

สรุป ทุกบริษัทไม่สามารถท าก าไรได้สูงมาก แต่จะมีการเน้นที่ต้นทุนที่ต่ าเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไร 
และบริษัทที่มีผลการด าเนินการดีที่สุดคือบริษัท A เนื่องจากรับงานได้อย่างหลากหลาย และมี
ความสามารถในการท าก าไรสูง เมื่อเทียบกับบริษัท ไดนามิคฯ แล้ว ทางบริษัทนั้นรับงานด้านระบบประปา
เพียงด้านเดียวแต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง แต่ผลก าไรต่ าเนื่องจากแหล่งที่มาของเงินนั้นมีแหล่งเดียว 
หากบริษัท ไดนามิคฯ สามารถขยายช่องทางที่มาของรายได้ก็จะมีโอกาสที่จะสร้างผลก าไรที่มากขึ้น 

• Threat of New Entrants (ภาวะคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่) 
  - คู่แข่งรายใหม่ท่ีเข้ามานั้นมีศักยภาพสูง มีบริษัทขนาดใหญ่ที่คอยสนับสนุน 
  - คู่แข่งรายใหม่มีเทคโนโลยีในการด าเนินงานก่อสร้างที่ทันสมัย 
  - คู่แข่งรายใหม่จ าเป็นต้องมีทุนจดทะเบียน และขั้นทะเบียนของการประปาส่วนภูมิภาค 

• Threat of Substitutes Products (ภาวะคุกคามของสินค้าทดแทน)  
- ปัจจุบันยังไม่มี 

• The Bargaining Power of Buyers (อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ) 
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- บริษัท ไดนามิคฯ มีลูกค้ารายเดียวคือการประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้นอ านาจการ
ต่อรองของการประปาย่อมสูงมากหากเราไม่สร้างทางเลือกอ่ืนเพื่อกระจายอ านาจ 

  - บริษัท ไดนามิคฯ ต้องท าตามทุกอย่างที่การประปาส่วนภูมิภาคต้องการ  
• The Bargaining Power of Supplies (อ านาจการต่อรองของผู้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ)  

  - มีผู้ขายน้อยรายส าหรับสินค้าเฉพาะ อาทิเช่น ท่อ HDPE หรือท่อเหล็กหล่อและเหนียว 
  - บริษัท ไดนามิคฯ สามารถต่อรองราคาได้สูงเนื่องจากซ้ือจ านวนมาก  
  - มีผู้ขายมากรายส าหรับวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่สินค้าเฉพาะ 

 5.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Value Chain)  

Primary Activities (กิจกรรมหลัก) 
ก. Inbound Logistics (การน าวัตถุดิบเข้าสู่กิจการ) 

- บริษัท ไดนามิคฯ ได้มีการสั่งสินค้าที่เยอะ ในกรณีที่โครงการอยู่ต่างจังหวัดแล้ว
ต้องการซื้อสินค้าเฉพาะที่มีขายเฉพาะในกรุงเทพฯ จึงท าให้มีค่าเชื้อเพลิง และค่าสึกหรอ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผู้ขายสินค้าไม่สามารถไปส่งสินค้าที่ต่างจังหวัดได้ 

- สินค้าบางชนิดต้องสั่งต่างต่างประเทศ แต่ทางบริษัท ไดนามิคฯ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการสั่งซื้อต่างประเทศได้เอง จึงต้องซื้อผ่านตัวแทนขายในประเทศไทย ซึ่งมีราคาแพงมาก 
ข. Operation (การปฏิบัติการ) 

  - มีระบบการจัดการสารสนเทศ (ERP) 
  - มีระบบการจัดการคุณภาพ (ISO)  
  - ยังไม่มีการใช้โปรแกรมในการวางแผนการก่อสร้าง  
  - ยังไม่สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างได้ 
  - วิศวกรมีความช านาญด้านระบบประปา เนื่องจากท างานมานาน 
  - มีระบบซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 

ค. Outbound Logistics (การจัดส่งสินค้า) 
- การส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร เนื่องจากหน้างานจริงนั้นมีสภาพและ

ปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น ดินที่แข็งมาก หรือหิน หรือสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านที่ล้ าเข้ามาในเขตหลวง 
ซึ่งท าให้การด าเนินการล่าช้าลง รวมถึงการด าเนินการแก้ไขสัญญาที่ใช้ระยะเวลานานและไม่
สามารถควบคุมได้เนื่องจากต้องรอทางการประปาส่วนภูมิภาคนั้นอนุมัติเสียก่อน 

- การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผนจะท าให้ต้นทุนของค่าแรงและค่าเช่าเครื่องจักร
นั้นเพิ่มข้ึนไปจากแผนการเดิม ท าให้บริษัท ไดนามิคฯ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

- การสั่งซื้อสินค้าบางตัวที่ไม่ได้คุณภาพและเกิดเสียหายในช่วงรับประกันงาน 2 ปี 
บริษัทฯ ก็ต้องเสียค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพ่ิม 
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ง. Marketing and Sales (การตลาดและขาย) 
-  ทางบริษัท ไดนามิคฯ ไม่มีการตลาด แต่หากจะบอกว่าเราพยายามสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ส่วนรวมโดยหากมีการขุดวางผ่านหน้าที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน หรือมีการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้าน ทางบริษัท ไดนามิคฯ จะจัดการซ่อมหรือท าใหม่ให้ชาวบ้าน
หลังจากท่ีขุดวางท่อประปาเสร็จแล้ว 

- ทางบริษัท ไดนามิคฯ ได้เ พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการรับงาน 

- บริษัท ไดนามิคฯ พยายามผลักดันบริษัทในเครือเพ่ือให้เป็นผู้รับเหมาชั้นที่ 1 
เช่นเดียวกับบริษัทไดนามิคฯ (ในปัจจุบันมีผลงานและมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท) 
จ. Service (การบริการ) 

  - บริษัท ไดนามิคฯ มีการรับประกันผลงานที่ 2 ปี 
 - การบริการของบริษัทคือ รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และวางระบบท่อ
ประปา โดยมีลูกค้าคือการประปาส่วนภูมิภาคเพียงรายเดียว  

Supporting Activities (กิจกรรมสนับสนุน) 
ก. Firm Structure (โครงสร้างพ้ืนฐาน) 

- มีการใช้เทคโนโลยีในการท างาน (ส านักงาน) แต่คอมพิวเตอร์นั้นมีคุณสมบัติไม่
เพียงพอต่อคนบางกลุ่ม ควรจัดให้มีการวางแผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่ออัพเกรดคุณสมบัติ
เพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต 
 - มีการแบ่งงานเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายก่อสร้าง ซึ่ งท าให้
ง่ายต่อการบริหารงาน 
 - มีการน าระบบการจัดการสารสนเทศเข้ามาจัดการการท างาน แต่โปรแกรมนั้นยัง
เป็นรุ่นเก่าและใช้ระบบเซิฟเวอร์ของตัวเองซึ่งประสิทธิภาพยังน้อย (ใช้งานได้น้อยคน) 
 - โปรแกรมส าเร็จรูปอาจจะไม่สามารถรองรับผู้ใช้ได้หากในอนาคตมีงานโครงการที่
เพ่ิมขึน้ 
 - ระบบการจัดการข้อมูลยังล้าสมัย 
 - มีการน าระบบคุณภาพ ISO:9001 เข้ามาใช้ในการจัดการ แต่ก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่
ยังไม่สามารถด าเนินการตามได้เนื่องจากยังไม่เกิดความคุ้นเคยในการเปลี่ยนแปลงของระบบ 
 - มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
ข. Human Resource Management (การจัดการทรัพยากรมนุษย)์ 

- มีการส่งเสริมให้พนักงานไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้ แต่ไม่มีตัวชี้วัดว่าพนักงาน
สามารถน าความรู้จากการอบรมมาใช้งานได้จริง  

- มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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 - ยังไม่มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีทัศนคติ
ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การได้ 
 - ไม่มีระบบการจัดการสารสนเทศท่ีช่วยในการท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
ค. Technology (เทคโนโลยี) 

  - มีเครื่องจักรเฉพาะทาง (HDD)  
 - ไม่มีทีมพัฒนาที่คอยน าเทคโนโลยีเข้ามาศึกษาการใช้งานอย่างจริงจัง จึงยังไม่มีการ
ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการก่อสร้าง  
 - เครื่องจักรยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ยังไม่สามารถซื้อใหม่ทั้งหมดได้เนื่องจาก
มีราคาแพง ดังนั้นบริษัทจึงได้ท าการแก้ปัญหาโดยการเช่าหรือโยกย้ายจากหน่วยงานอ่ืน  
ง. Procurement (ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง) 

- มีการน าระบบการจัดการสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน  และพนักงานมี
ความเข้าใจในระบบจึงท าให้การด าเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพ 

- สินค้าเฉพาะบางชนิดต้องสั่งจากต่างประเทศและมีราคาแพงมากเนื่องจากต้องสั่ง
ผ่านตัวแทนจ าหน่าย   

 5.4 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรหลักและระบบกำรด ำเนินงำน (Core Processes and 
Systems) 

ก. Product Development Process (กระบวนการพัฒนาสินค้า) 
- ยังไม่มีการพัฒนาระบบการท างานของงานก่อสร้าง กล่าวคือ ไม่มีผู้ใดท าการจด

หรือสถิติวิธีที่ท างานได้รวดเร็วกว่า มีแต่ผู้ที่ใช้ความรู้สึกจากประสบการณ์ 
- มีการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการ แต่ยังไม่สามารถท าให้ครอบคลุมทุก

ส่วนของบริษัท  
 - มีการซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเนื่องจากไม่สามารถซื้อได้ภายในทีเดียวเพราะราคาแพงมาก 
 - ไม่มีทีมวิจัยและพัฒนา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของนวัตกรรมที่สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงานได้เท่าไหร่ และลดต้นทุนได้ก่ีบาท  
ข. Demand Management Process (กระบวนการจัดการความต้องการ) 

- ให้ช่างคุมงานของการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการประเมินการท างานของวิศวกร
ควบคุมงานของบริษัท ไดนามิคฯ 

  - ข้อก าหนดของการประปาส่วนภูมิภาค  
ค. Order Fulfillment Process (การท าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ) 

- ทางบริษัท ไดนามิคฯ ได้มีการท างานโดยอาศัยข้อก าหนดเป็นหลัก ดังนั้นการ
ด าเนินงานก่อสร้างจึงเป็นไปตามความต้องการของการประปาส่วนภูมิภาค และยังมีการขอ
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อนุมัติใช้สินค้าก่อนการด าเนินงานก่อสร้างเพ่ือให้คุณภาพสินค้าเป็นไปตามข้อก าหนดของ
การประปาส่วนภูมิภาค 

5.5 กำรประเมินสมรรถนะภำยในทั้ง 4 ด้ำนของบริษัท ไดนำมิคฯ โดยใช้ Balanced 
Scorecard (BSC)  

ก. The Financial Perspective (ด้านการเงิน) 
- บริษัท ไดนามิคฯ ความน่าเชื่อถือทางการเงินมาก เนื่องจากรับงานโครงการใหญ่

ซึ่งท าสามารถสามารถสร้างเครดิตกับทั้งธนาคารและผู้ขายได้ แต่จะให้กล่าวถึงอัตรา
ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะท าก าไรได้มากเนื่องจากราคา
ที่ประมูลไม่สูง เพราะการแข่งขันที่รุนแรง และอีกส่วนหนึ่งคือการแบกรับต้นทุนค่าแรงราย
วันที่มีพนักงานกว่า 500 คน และพนักงานรายเดือนกว่า 120 คน จึงท าให้บริษัทนั้นมีภาระ
สูงมากด้านต้นทุนในการด าเนินงานก่อสร้าง  
ข. The Customer Perspective (ด้านลูกค้า) 

- จากผลส ารวจความพึงพอใจของช่างคุมงานของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผล
ส ารวจส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความพอใจกับการท างานของบริษัท ไดนามิคฯ ส่วน 20 ที่เหลือ
นั้นคือการปรับปรุงแก้ไขงานในบางส่วนซึ่งได้ท าการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- ในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าเพียงรายเดียวคือการประปาส่วนภูมิภาค ยังไม่มีการ
จัดหาแหล่งรายได้ทางอ่ืน 
ค. The Operation Perspective (ด้านปฏิบัติการ) 

- ระบบการจัดการสารสนเทศยังไม่สามารถรองรับรูปแบบการท างานของบริษัท ได
นามิคฯ ได้ 

  - ระบบการจัดการสารสนเทศเป็นรุ่นเก่า ซึ่งใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และไม่มี
เสถียรภาพ  

 - ระบบการจัดการโดยใช้ ISO:9001 สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
สูง แต่พนักงานยังไม่เคยชินกับระบบที่มีการควบคุมมาก 
ง. The Organization Perspective (ด้านองค์การ) 

- ผู้บริหารบริษัท ไดนามิคฯ เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าต้องการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนา  

- การท างานผู้บริหารจะลงมาบริหารเองซึ่งท าให้ไม่เกิดปัญหาด้านการเมืองมากนัก 
แต่ท าให้พนักงานไม่ได้รับอิสระทางความคิดเท่าที่ควร และไม่ได้พัฒนาตนเองเนื่องจากมีผู้
คอยคิดให้ตลอดเวลา 

- มีการกระจายอ านาจออกเป็น 3 ฝ่ายท าให้การควบคุมดูแลนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึง 
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- ยังไม่สามารถสื่อสารให้พนักงานเข้าใจได้ว่าท าไมเราต้องเปลี่ยนแปลงต าม
สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่ไม่เข้าใจนั้นมีการต่อต้านบ้างแต่ยังไม่ถึงระดับที่ควบคุมไม่ได้  

- มีการส่งเสริมพนักงานที่มีความใฝ่รู้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยการส่งไป
อบรมในด้านต่าง ๆ 

หลังจากที่ได้ท าการสังเคราะห์ SWOT แล้ว ต่อไปผู้เขียนจะน าไปประมวลผลรวมกันโดยการ

ท า SWOT MATRIX  

5.6 กำรท ำ SWOT Matrix  
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6. อธิบำยประเด็นกลยทุธ์แต่ละด้ำน 
  กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
  1.S1O1: ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแรงงานให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  

ในปัจจุบันนี้คู่แข่งของบริษัท ไดนามิคฯ ได้หันไปใช้ Sub-contractor กันเป็นส่วน
ใหญ่เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงาน แต่บริษัท ไดนามิคฯ ยังมีการจ้างแรงงานรายวันเป็น
จ านวน 500 คนเพ่ือด าเนินงานก่อสร้างด้วยตนเอง ข้อดีของการมีแรงงานเยอะก็คือสามารถ
ควบคุมได้และโยกย้ายหน่วยงานในยามจ าเป็นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
งานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาและใช้ศักยภาพของแรงงานได้อย่างเต็มที่ก็ควรน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยทุ่นแรงคนงาน ซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้แพงมาก เช่น เครื่องพ่นปูน เครื่องพ่นสี 
เครื่องฉาบ และเครื่องผูกเหล็ก เป็นต้น 

  2.S2O2: ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิให้แก่พนักงานให้สามารถแข่งกับคู่แข่งได้ 
จากข้อที่หนึ่งไม่เพียงแต่แรงงานเท่านั้นที่ควรจะเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ด้วยเทคโนโลยี แต่พนักงานประจ าก็จ าเป็นต้องมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีวางแผนงานก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมส าเร็จส าหรับการวางแผนอยู่หลาย
โปรแกรม ส าหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความก้าวล้ าอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่
บริษัท ไดนามิคฯ เพ่ิงมีการขยายตัวมาจากบริษัทครอบครัวจึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพงานวางแผน ผู้บริหารก็จ าเป็นจะต้องลงทุนในด้านนี้เป็นอย่างมาก 

  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)  
  1.W1O1: พัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถท างานได้หลายด้าน 

การพัฒนาแรงงานให้มีความสามารถรอบด้านนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ควรส่งเสริม เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจและอีกส่วนหนึ่งคือการทดแทน กล่าวคือ หากมีคนงานที่สามารถ
ท างานได้อย่างหลากหลายก็จะสามารถทดแทนในส่วนงานที่ขาดแรงงานได้ในยามจ าเป็น 

  2.W1O2: พัฒนาฝีมือแรงงานให้ใช้เทคโนโลยีได้ 
สืบเนื่องจากข้อที่หนึ่งหากพนักงานมีศักยภาพแล้ว คนงานก็ควรใช้ เทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งหากเครื่องมือที่น ามาใช้นั้นมีประสิทธิภาพก็
จะช่วยให้คนงานประหยัดแรง อีกทั้งยังสามารถท างานได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม จนน าไปสู่ผล
ก าไรที่สูงขึ้น 
3.W3O1: พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้รอบด้านหรือรับพนักงานที่มีความรู้ด้านงาน
ก่อสร้างด้านอ่ืน ๆ  
 พนักงานบริษัท ไดนามิคฯ มีความรู้ด้านระบบประปาเพียงด้านเดียวและไม่ยอมรับ
งานก่อสร้างด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากพวกเขาอาจจะไม่มีความรู้และความช านาญ แต่หากบริษัท 



 

471 

ไดนามิคฯ สามารถผลักดันส่งเสริมให้พนักงานเหล่านั้นมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างด้านอ่ืน ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีของความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง หรือในอีกทางหนึ่ง
การที่จะลงทุนรับพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์เข้ามาเลยก็อาจจะมีความเสี่ยงมากเกินไปใน
ด้านเงินทุน ดังนั้นควรจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานเก่าที่ต้องการจะเติบโตไปกับ
บริษัทเสียก่อน 
4.W4O2: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 

ปัจจุบัน ไดนามิคฯ มีโครงการที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ 3 โครงการ คือ ราชบุรี 
มหาสารคาม และคลอง 5 ซึ่งเมื่องานโครงการเยอะก็ท าให้เอกสาร และการใช้ทรัพยากร
เยอะตามไปด้วย แต่โปรแกรมการจัดการสารสนเทศนั้นเป็นโปรแกรมรุ่นเก่า โปรแกรมจึงไม่
สามารถตอบสนองรูปแบบการท างานของบริษัท ไดนามิคฯได้ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีใหม่มา
ใช่นั้นเป็นการช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.W6O2: ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์การ 

บริษัท ไดนามิคฯ ยังมีปัญหาการสื่อสารนโยบายที่ไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง การท า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึงและเข้าใจได้ง่าย เช่น การท าอินโฟ
กราฟฟิค และสติ๊กเกอร์เพ่ือสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชัน จะช่วยให้พนักงาน
ได้รับการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  

  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)  
  1.S1T1: จัดแผนก าลังคนให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท ไดนามิคฯ มีจ านวนแรงงานในมือเยอะ และเมื่อมีการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าก็จะ
ท าให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นการวางแผนก าลังคนถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และหาก
ส่งเสริมการพัฒนาให้คนงานสามารถท างานได้อย่างหลากหลายยิ่งจะท าให้การจัดแผน
ก าลังคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

  2.S3T2: ใช้เทคโนโลยีควบคุมการใช้พลังงาน 
ปัจจุบันมีระบบการติดตามการใช้ยานพาหนะ พร้อมถึงบอกต าแหน่ง สถานะ ระดับ

น้ ามัน และรวมถึงการบันทึกเส้นทางในแต่ละวัน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ได้ถึง
ปริมาณการใช้พลังงานได้ นอกจากนี้การใช้พลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทาง
บริษัทฯ ควรจะพิจารณา 

  กลยุทธ์เชิงปรับเปลี่ยน หรือรับ (WT Strategies) 
  W1T1: ลดจ านวนแรงงาน หรือเพ่ิมศักยภาพแรงงานให้ท างานได้มากข้ึน 

การลดก าลังคนคงเป็นทางเลือกสุดท้ายของบริษัท ไดนามิค เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่
มีนโยบายดังกล่าว แต่การที่จะท าให้แรงงานนั้นมีประสิทธิภาพก็ควรจ าเป็นจะต้องส่งเสริม
และพัฒนาให้คนงานนั้นมีความสามารถท่ีหลากหลาย 
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 7. สรุปประเด็นกลยุทธ์ 
 จะเห็นได้ว่าประเด็นกลยุทธ์ในแต่ละด้านนั้นมีความคล้ายคลึงกันและยังไม่ชัดเจนที่จะน าไปสู่
แผนกลยุทธ์ ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปประเด็นกลยุทธ์ให้กระชับขึ้นเพ่ือเตรียมเข้าสู่กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ จะสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 ประเด็นที่กลยุทธ์ที่ 1 การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง 

เป็นการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ ซอฟท์แวร์การวางแผน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปส่งเสริมการด าเนินงานและควบคุมต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ประเด็นที่กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพพนักงานและคนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

การเพ่ิมขีดความสามารถให้พนักงานสามารถวางแผน และมีความรู้อย่างรอบด้าน
นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก หากมีการวางแผนงาน วางแผนก าลังคน และวางแผนการใช้
เครื่องจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  

นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถท างานได้หลายด้านเพ่ือการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนในกรณีจ าเป็น  

 ประเด็นที่กลยุทธ์ที่ 3 การสื่อสารและปรับภาพลักษณ์องค์การ 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบายบริษัทได้เป็นอย่างดี 

จะไม่เกิดการเข้าใจอย่างผิดประเด็น เมื่อพนักงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็
ย่อมส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การลดต้นทุน 
บริษัท ไดนามิคฯ มีรายได้สูง แต่ก็มีต้นทุนการด าเนินงานสูงไปด้วย ดังนั้นการลด

ต้นทุนในส่วนที่ท าได้จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก เช่น การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเองโดยไม่
ผ่านตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

 

8. แผนกลยุทธ ์และสรุปผลกำรศึกษำ   
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของ                

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท ได
นามิคฯ โดยบริษัท ไดนามิคฯ มีปัญหาทางด้านต้นทุนที่สูงเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรง และการ
ขยายตัวของกิจการ โดยได้ท าการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน มีการศึกษาข้อมูลภายในบริษัท เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในจนเกิดเป็นประเด็นกลยุทธ์ และใน
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ส่วนสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป 
โปรดักส์ จ ากัด 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด นั้นมีวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นผู้เชียวชาญระบบประปา
อันดับ 1 ของประเทศไทย”   
  แผนหรือกลยุทธ์ (Plans of Strategies) 
 เป็นแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดย แบ่งเป็น 
แผนงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้แผนมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากการ
วางแผนระยะสั้นจ าเป็นต้องมีความชัดเจนมากกว่าแผนระยะยาว หากแผนกลยุทธ์ไม่ชัดเจนแล้ว
อาจจะท าให้แผนกลยุทธ์กับการปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์กันและเกิดปัญหาตามมา เช่น พนักงานไม่
สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ได้ แผนที่ตั้งไว้ไม่สามารถท าได้จริงเนื่องจากปัจจัยภายนอกไม่
เอ้ืออ านวย เป็นต้น ดังนั้นผู้เขียนจึงท าแผนกลยุทธ์ 3 ปี เพ่ือที่แผนจะสามารถปรับได้อย่างรวดเร็ว
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายใน 
  แผนกลยุทธ์ บริษัท ไดนำมิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ำกัด ปี 2562-2564 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในจนเกิดประเด็นกลยุทธ์แล้ว จึงเข้าสู่
กระบวนการท าแผนกลยุทธ์ปี 2562-2564 ดังนี้ 

 

  แผนกลยุทธ์ ปี 2562-2564 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง 

ล ำดับ กลยุทธ ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. กลยุทธ์ที ่1 น า
ซอฟท์แวร์วางแผนมา
ใช้ในการบริหารงาน
ก่อสร้าง 

1.เพื่อการติดตาม
ประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.หน้างานจริงกับในแผนงาน
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% 
2.สามารถควบคุมต้นทุนได้ไม่
เกิน 10% จากแผนงาน 

1.อบรมการใช้
ซอฟท์แวร์การ
วางแผนงาน
ก่อสร้าง 

1.แผนกวิศวกรรม
โครงการ 
2.แผนกวิศวกรรม
ส านักงาน 
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ล ำดับ กลยุทธ ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

2. กลยุทธ์ที ่2 น า
เทคโนโลยีสมันใหม่มา
ใช้ในงานก่อสร้าง 

1.เพื่อลดระยะเวลา
งานก่อสร้างและลด
ต้นทุนในระยะยาว 

1.คนงานสามารถใช้
เทคโนโลยีได้จริง 
2.งานก่อสร้างเสร็จทันเวลา 
หรือก่อนก าหนด 

1.สรรหา
เทคโนโลยีงาน
ก่อสร้าง 
2.อบรมการใช้และ
การดูแลรักษา
เทคโนโลยีในงาน
ก่อสร้าง 

1.แผนกวิศวกรรม
โครงการ 
2.แผนกวิศวกรรม
ส านักงาน 
3.แผนกทรัพย์สิน 
4.แผนกจัดซื้อ 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพพนักงานและคนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 

ล ำดับ กลยุทธ ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มี
ความรู้หลากหลาย
ด้าน 

1.เพื่อการจัดสรร
ก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ก่อสร้าง 

1.มีการจัดส่งคนงานเพื่อไป
พัฒนาฝีมือ 10 คน/ เดือน 
2.พนักงานสอบผ่านและได้รับ
ใบรับรอง 90% ของการส่งไป
อบรมในแต่ละรอบ 

1.จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานในแต่
ละด้าน 
2.สรรหาหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

1.แผนกทรัพยากร
มนุษย ์
2.แผนกวิศวกรรม
โครงการ 

2. กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนา
ศักยภาพพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1.เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของ
พนักงาน 

1.เกิดความผิดพลาดในการ
ด าเนินงานไม่เกิน 3 ครั้ง/
เดือน 

1.จัดท าหลักสูตร
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
ตามสายงาน 
2.สรรหาหลักสูตร
การอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานตามสาย
งาน 

1.แผนกทรัพยากร
มนุษย ์
2.ทุกแผนก 
 

  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการสื่อสาร 
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ล ำดับ กลยุทธ ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาศักภาพ
เครื่องมือในการ
สื่อสาร 

1.เพื่อการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ 

1.การสื่อสารมีคุณภาพ 
พนักงานงานพอใจ > 80%  

1.สรรหาเครื่องมือ
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

แผนกสื่อสาร
องค์การ 

2. พัฒนาการสื่อสาร
ภายในองค์การ 

1.เพื่อการสื่อสารที่
ชัดเจน 

1.พนักงานเข้าใจในการ
สื่อสารไม่มีข้อร้องเรียนเกิน 2 
ครั้ง / การสื่อสาร 

1.สร้างเนื้อหาการ
สื่อสารที่กระชับ
เข้าใจง่าย 
(Infographic) 

แผนกสื่อสาร
องค์การ 

3. พัฒนาการสื่อสาร
ภายนอกองค์การ 

1.เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 

1.จัดท าวิดีโอ Company 
Profile แล้วเสร็จ ภายใน 1 
มีนาคม 2562 
2.มีการเผยแพร่วิดีโอทางเว็ป
ไซต์แล้วมีผู้เข้ารับชม > 
5,000 คน 

1.สร้างวิดีโอ 
Company 
Profile 
2.เผนแพร่วิดีโอสู่
สาธารณะ 

แผนกสื่อสาร
องค์การ 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 : การลดต้นทุน 
 

ล ำดับ กลยุทธ ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กลยุทธ์ที ่1 : มีการ
น าเข้าสินค้าเฉพาะ
จากต่างประเทศ 

1.เพื่อลดต้นทุนจาก
การสั่งสินค้าผ่าน
ตัวแทนจ าหน่าย 

1.รู้ข้อกฎหมาย 100% ของ
การน าเข้าสินค้า 

1.อบรมกฎหมาย
น าเข้า 

1.แผนก
กฎหมาย/ ก ากับ
ธุรกิจ 

2. กลยุทธ์ที ่2 : มีระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการสั่ง
สินค้า 

1.มีการสั่งสินค้าผิดพลาดไม่
เกินเดือนละ 10,000 บาท 

1.จัดท ารายการ
สินค้าที่มีข้อมูล
ชัดเจน  
2.ตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการสั่งสินค้า 

1.แผนกวิศวกรรม
โครงการ 
2.แผนกจัดซื้อ 

3. กลยุทธ์ที ่3 : มีระบบ
การควบคุมต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.เพื่อความโปร่งใส
ในการตรวจสอบ 

1.สามารถควบคุมต้นทุนได้ทุก
ส่วนงาน 
2.ลดต้นทุนในการด าเนินงาน
ได้จากแผน 5% 

1.มีการจัดท า 
Work 
Breakdown 
Structure อยา่ง
เป็นมาตรฐาน 
2. 

1.แผนกวิศวกรรม
โครงการ 
2.แผนกวิศวกรรม
ส านักงาน 
3.แผนกพัฒนา
ธุรกิจ 
4.แผนกสนับสนุน
โครงการ 

4. กลยุทธ์ที ่4 : สรรหา
พนักงานควบคุม
ต้นทุนที่มีความรู้ด้าน
งานก่อสร้าง 

1.เพื่อให้การ
ควบคุมต้นทุนมี
ประสิทธิภาพ 

1.สรรหาพนักงานได้ตามแผน 
100%  

1.สรรหาบุคลากร 1.แผนก
ทรัพยากรมนุษย ์
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9. สรุปผลกรณีศึกษำ 
 จากการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จ ากัด จะเห็น
ภาพรวมภายนอกและภายในกิจการ ดังนั้นผู้เขียนขอเสนอแนะกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาธุรกิจ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Strategy)   
  - กลยุทธ์แบบคงที่ (Stability Strategy) เนื่องจาก บริษัท ไดนามิคฯนั้นยังมีจุดอ่อนที่ยังต้อง
ปิดอยู่อีกหลายประการ ดังนั้นบริษัท ไดนามิคฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารากฐานให้มั่นคง
เสียก่อนไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี เพื่อที่จะเติบโตในอนาคต
อันใกล้ 
 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)   
  - กลยุทธ์ความเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership) โดยควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน
ให้ต่ าลง โดยการใช้ระบบการจัดการต่าง ๆ รวมถึงการน าสินค้าเฉพาะเข้าจากต่างประเทศได้ด้วย
ตัวเอง เพื่อให้งานนั้นด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ทางบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ 
จ ากัด นั้นจ าเป็นต้องเน้นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ด้านเทคโนโลยี รวมไปถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานให้แล้วเสร็จได้ทันเวลาและมีผลก าไร
ที่สูงขึ้น 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Corporate Strategy)  
- ด้านการผลิต มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ลดความผิดพลาดในการสั่ง

สินค้า และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
- ด้านทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพพนักงาน (อาจจะแบ่งโดย จากการลงมือท า 60% 

จากหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 20% และจากการฝึกอบรม 20%) 
- ด้านการพัฒนา พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศให้ทันสมัย มีการจัดท า Database ที่

สามารถใช้งานได้จริง และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - ด้านการเงิน ต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด เพ่ือประเมินสถานการณ์ภายใน

อย่างละเอียด 
- ด้านการตลาด ด าเนินงานก่อสร้างให้ตรงกับข้อก าหนดของการประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
- ด้านการสื่อสาร สร้างเนื้อหาการสร้างสารที่กระชับ ง่าย และชัดเจนต่อความเข้าใจของ

พนักงาน 
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ศึกษำพฤติกรรมและปจัจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำออนไลน์ผ่ำน
ช่องทำงโมบำยแอพพลิเคช่ันของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

รุ่งรดิศ สิริวุฒิจรุงจิตต์* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

ลักษณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  2) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ในการศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างคือประชากรกรุงเทพมหานครชั้นใน 
จ านวน 100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ มที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซ่ึงผลการวิจัยมี ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  56  คน มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 
54 คน มีสถานภาพโสด จ านวน 75 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 53 คน มีอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัท จ านวน 55 คน และรายได้อยู่ที่ระหว่าง 15,001 – 35,000 บาท จ านวน 40 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุดอันดับแรกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมด้านการรับรู้
ด้านคุณภาพการให้บริการ คือมีการออกแบบขั้นตอนที่สะดวกต่อการใช้งานของ และ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่สุดอันดับแรกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร คือ มีการแสดงรายละเอียดที่
ชัดเจน ก่อนการยืนยันการท ารายการทุกครั้ง 

3. ส าหรับความคิดเห็นของนักลงทุนที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ผลวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสะดวกสบายของการใช้งานและ
การช าระเงิน ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 25 – 34 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ต่างกัน และผู้บริโภคท่ีมีรายได้  ระหว่าง 35,001 – 55,000  
และมีรายได้ระหว่าง  55,001 - 75,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ต่างกัน 

 
ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจซื้อ โมบายแอพพลิเคชั่น ส่วนประสมทางการตลาด 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

189/6 หมู่บ้านคริสตัลปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  
Email: theguds@gmail.com 
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1. บทน ำ 
ในอดีตในการคิดที่จะน าเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า เป็นที่แน่นอนว่าร้านค้าหรือ

ธุรกิจจะต้องท าการน าเสนอขายสินค้าที่หน้าร้านหรือห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่ปัจจุบันด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ได้เปลี่ยนไปตามด้วย มีผู้คนเริ่มหันมาซื้อของหรือบริการออนไลน์มากยิ่งขึ้น เกิดการตลาดที่เปิดกว้าง
มากขึ้น ร้านค้าออนไลน์มีการเติบโตและเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจชื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ต้องค านึงถึงนอกจากตัวสินค้า  พฤติกรรม
และความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการตอบสนองความ
ต้องการของประชากรในยุคปัจจุบัน Kotler and Armstrong (2014) ปัจจัยส่วนบุคคลถือเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคซึ่งประกอบไปด้วย อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต อาชีพ 
สถานถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต และแนวความคิดของตัวเอง 

ดิจิตอลแบงค์กิ้ง (Digital Banking) คือ การให้บริการการท าธุรกรรมการเงินกับทางธนาคาร 
ในรูปแบบใหม่ โดยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้นไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังธนาคาร  เช่น การให้บริการ
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Call Center), การท าธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางคิออส (ตู้เอทีเอ็ม) , การ
ท าธุรกรรมการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) และ การท าธุรกรรมการเงินผ่านทาง ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) เป็นต้น  (สถาบันการเงินในยุคดิจิตอล, 2559) 

ผลจากการส ารวจพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ของเดือนมกราคม ปี2561 พบว่า ประชากรในประเทศไทยจ านวน 
69.11 ล้านคน มีประชากร ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 57 ล้านคน มีสถิติประชากรผู้ใช้มือถือ 55.56 ล้านคน 
โดยเป็น Active Users ส าหรับมือถือ 46 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นทุกปี และผลส ารวจยัง
พบผลของการใช้งานอินเตอร์เน็ตเวลาเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาที และการใช้งานโซเชียลมีเดีย
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งมีประชากรถึง 68% มองว่าเทคโนโลยีน าเสนอโอกาสมากกว่า
เป็นภัย (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561) 

ปัจจุบันจึงเกิดการท าตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ซึ่งสามารถท าได้หลายช่องทาง  
เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา You Tube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วิธีต่าง ๆ ในการโฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขาย
สินค้าที่จะน าสินค้าไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้า
มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด ทั้งนี้การท าการตลาดออนไลน์จึงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพ่ือที่จะตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจได้อย่างสูงที่สุด 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ของ
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การเข้าถึงการตัดสินใจซื้อ และเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึง
ได้สรุปถึงหลักของปัญหาในการท าวิจัยคือ ปัญหาพฤติกรรมหรือปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และลักษณะของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  
2.2 เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
ช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้ตารางพยากรณ์ของ 
Taro Yamane ซึ่งสามารถค านวณได้ตัวอย่างประชากร 100 คน  วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบ
ตามสะดวก ( Convenience Sampling Method ) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยเปิดโอกาสให้ทุก ๆ 
หน่วยของมวลประชากรมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเท่าๆ กัน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยก าหนดหน่วยตัวอย่างขึ้นเอง โดยค านึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพชั้นใน ซึ่งประกอบไปด้วยจ านวน 21 เขต สถิติ
จ านวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2558 
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งสิ้น 1,806,179 คน  

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ สถานที่เก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่  18 สิงหาคม 2560 ถึง 

11 พฤศจิกายน 2561 
 

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีผลต่อพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่นของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดตัวแปรในการวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย 
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ตัวแปรอิสระ           ตวัแปรตำม 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
ส่วนที ่1  ปัจจัยข้อมูลทั่วไป 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน  56  คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 54  มีสถานภาพโสด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
เพศ 

อายุ 
สถานภาพ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

ดา้นลกั  ะทางกาย า  
ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรมและทัศนคติ 

ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 

 

 

การตดั ินใจซ้ือ ินคา้ออนไลน  

ผา่น ่องทางโมบาย  อง

 ระ ากรในกรุงเท มหานคร 
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จ านวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
มีและรายได้อยู่ที่ระหว่าง 15,001 – 35,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้บริกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ ผ่ำนช่องทำงโมบำย
แอพพลิเคชั่น  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า   
1.ค าถามคือใน 1 เดือนที่ผ่านมาท่านซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น 

หรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าซื้อ อยู่ที่ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 
2. ค าถามคือ ท่านรู้จัก ในการซื้อของออนไลน์ จ านวนเท่าใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 1 – 3    

จ านวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ 62 
3. ค าถามคือ โปรดระบุรายชื่อ ในการซื้อของออนไลน์ที่ท่านใช้งานล่าสุด กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่คือ  Lazada จ านวน  50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
4. ค าถามคือ ปกติท่านใช้บริการซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น เฉลี่ยกี่ครั้ง

ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 1 - 3 ครั้ง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85  
5. ค าถามคือ ท่านเคยใช้บริการซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มานานกี่ปี 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 1 – 2 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
6. ค าถามคือ จ านวนเงินในการใช้บริการซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  

โดยเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไร (บาท/ครั้ง) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ  501 –  1,000 บาท จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 44 

7. ค าถามคือ มีหมวดสินค้าหรือบริการอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านในการซื้อ
ของออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ สินค้าหมวดเสื้อผ้า 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำด   
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 7 อันดับสุดท้ายของความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามต่อส่วนประสมทางการตลาด ของศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยที่สุด มีดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบายของการใช้งาน และการช าระเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2100 
ด้านราคาบริการ มีการแสดงราคา และ ส่วนลดที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0900 ด้านช่องทางการ
บริการ ขั้นตอนการจัดสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0800 ด้าน
การน าเสนอและลักษณะทางกายภาพ ภาพลักษณ์ของ มีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0500 
ด้านกระบวนการ มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของทางด้านสินค้าและการให้บริการ และสามารถ
ติดตามผลการช าระเงินและการการจัดส่งจาก ได้สะดวกและความปลอดภัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.0100 ด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ  มีช่องทางช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันที กรณีเกิดความผิดพลาด 
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เช่น การจัดส่งสินค้าผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7200 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีโปรโมชัน ต้อนรับ 
ส าหรับการใช้งานครั้งแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5400 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 7 อันดับสุดท้ายของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ของศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยที่สุด มีดังนี้ ด้านการน าเสนอ
และลักษณะทางกายภาพ Email แจ้งให้ทราบหลังการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0000 ผลิตภัณฑ์ 
รายการสินค้าและบริการที่หลากหลายภายใน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9600 ด้านกระบวนการ มีการ
ได้รับการรับรองระบบด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9200 ด้านราคาบริการ มีการ
เปรียบเทียบราคาในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการใน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8000 ด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับ พนักงานบริการลูกค้ามีความรู้ ความสามารถในการแนะน าการใช้ เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.3100 ด้านช่องทางการบริการ มีพนักงานคอลเซ็นเตอร์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.2100 และด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย เช่น แจกของ Premium ร่วมลุ้นรางวัล
ส่วนลดต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1900ตามล าดับ โดยแบ่งแยกในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0800 โดยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสะดวกสบายของการใช้งาน และ
การช าระเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2100 การบริการ เช่น ระบบการช าระเงินสามารถท ารายการได้ตลอด
24 ชม. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1600 รูปแบบของการบริการ เช่น รูปหน้าจอ  การใช้ข้อความและการ
อธิบายรายละเอียดสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9900 และรายการสินค้าและบริการที่หลากหลายภายใน  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9600 ตามล าดับ 

2. ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9600 โดยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการแสดงราคา และ ส่วนลดที่ชัดเจน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.0900 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการช าระเงิน เมื่อใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0400 
เมื่อซื้อสินค้าผ่าน จะมี ราคาค่าจัดส่งที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.9100 และมีการเปรียบเทียบ
ราคาในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการใน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.8000 ตามล าดับ 

3. ด้านสถานที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.8400 โดยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขั้นตอนการจัดสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ
สะดวกสบาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.0800 มีความรับผิดชอบ ดูแล ตั้งแต่เริ่มต้นจน เสร็จสิ้นกระบวนการและ
หลังการขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.0400  มีบริการจัดส่งที่ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0300 และมี
พนักงานคอลเซ็นเตอร์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2100 ตามล าดับ 
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4. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3500 โดยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีโปรโมชัน ต้อนรับ 
ส าหรับการใช้งานครั้งแรก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5400  มีการจัดโปรโมชันคืนก าไร ให้ผู้บริโภคท่ีใช้บริการ
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3900 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2800 และการส่งเสริมการขาย เช่น แจกของ 
Premium ร่วมลุ้นรางวัลส่วนลดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1900 ตามล าดับ 

5. ด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5500 โดยพบว่า  มีช่องทางช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันที กรณีเกิดความผิดพลาด 
เช่น การจัดส่งสินค้าผิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7200  มีช่องทางในการให้ค าแนะน าลูกค้าอย่างเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6500 พนักงานบริการลูกค้า ใส่ใจและกระตือรือร้น เมื่อผู้ใช้บริการพบปัญหาการใช้
งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5200 และพนักงานบริการลูกค้ามีความรู้ ความสามารถในการแนะน าการใช้ 
เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3100 ตามล าดับ 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ของพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0425 โดยพบว่า มีระบบรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูล เช่น รหัส OTP ทุก
ครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1000 ภาพลักษณ์ของ มีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0500 นโยบายการ
ให้บริการ มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0200 และมีการแจ้งข้อมูลยืนยันหลังท ารายการ เช่น มีSMS / 
Email แจ้งให้ทราบหลังการใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0000 ตามล าดับ 

7. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9750 โดยพบว่า มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของทางด้าน
สินค้าและการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0100 และสามารถติดตามผลการช าระเงินและการการ
จัดส่งจาก ได้สะดวกและความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0100 มีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในการ
เก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9600 และมีการได้รับการรับรองระบบด้าน
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9200 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4  ปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรมกำรรับรู้ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดอันดับแรกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมด้านการรับรู้ด้านคุณภาพ

การให้บริการ คือ มีการออกแบบขั้นตอนที่สะดวกต่อการใช้งานของ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0700 มีการ
ประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0400 มีการแจ้งผลการท ารายการทุกครั้งโดย
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การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล เพ่ือเป็นการยืนยันการท ารายการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.0200 และการออกแบบสวยงาม ใช้งานง่าย ดึงดูดใจผู้ใช้งาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8700 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดอันดับแรกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร คือ มี
การแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน ก่อนการยืนยันการท ารายการทุกครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9800 มี
วิธีการใช้บริการที่หน้า อย่างชัดเจนและเข้าใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8300 มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณา
ให้เป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6000 และได้รับการแจ้ง
เตือนข้อมูลบริการใหม่ๆ ของทาง อยู่ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5000 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำนที่ 1 ผู้บริโภคชายและหญิง มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของการพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโม

บายแอพพลิเคชั่น  ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t = 3.019  df = 77.873, p >0.10 [sig = 

0.191] ) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านด้านอายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 1.096, df 
= 4, 95, p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

การทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Analysis) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่มีอายุน้อย
กว่า 25 ปี และ 25 – 34 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรม
การเงินออนไลน์ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Mean Difference (I-J) = -0.51958, p <0.10)  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

ส่วนผู ้ใช้งานที ่มีอายุระดับอื่น ๆ  มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ไม่ต่างกัน (p > 0.10)  

สมมติฐำนที่ 3  ปัจจัยด้านสถานะภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานะต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = .742, 
df = 2, 97, p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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ทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Analysis) แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีสถานะ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ที่ไม่ต่างกัน (p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 4  ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F 
= .316, df = 2, 97, p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

การทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Analysis) แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ที่ไม่ต่างกัน (p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 5  ปัจจัยด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = .294, 
df = 3, 96, p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

การทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Analysis) แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ที่ไม่ต่างกัน (p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐำนที่ 6  ปัจจัยด้านด้านรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = .495, 
df = 4, 95, p > 0.10) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ผู้บริโภคที่มีรายได้  ระหว่าง 35,001 – 55,000  และรายได้ระหว่าง  55,001 - 75,000 
บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ที่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (Mean Difference (I-J) = -
0.64921, p <0.10) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้อื่น ๆ  มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ที่ไม่ต่างกัน (p > 0.10) 

สมมติฐำนที่ 7  ผู้บริโภค มีปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความคิดที่จะตัดสินใจท า
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่าช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  แตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน ของการพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t = -0.810  df = 
77.948, p >0.10 [sig = 0.420] ) จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

5.2  อภิปรำยผล 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ใน

งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ปัจจัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื ่อง เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและทัศนคติ
ด้านคุณภาพสินค้าและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
7 ด้าน  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ  และด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดงานวิจัย  
  1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอายุระหว่าง 25 - 
34 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54 มีสถานภาพโสด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 55 มีและรายได้อยู่ที่ระหว่าง 15,001 – 35,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุดอันดับแรกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมด้านการรับรู้
ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ มีการออกแบบขั้นตอนที่สะดวกต่อการใช้งานของ และ กลุ่ มตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่สุดอันดับแรกปัจจัยทางด้านพฤติกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร คือ มีการแสดงรายละเอียด
ที่ชัดเจน ก่อนการยืนยันการท ารายการทุกครั้ง 

3. ส าหรับความคิดเห็นของนักลงทุนที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ผลวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสะดวกสบายของการใช้งานและ
การช าระเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และ ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั ่น
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีจ านวน 4 ปัจจัย  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู ้บริโภคที ่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 25 – 34 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด การตัดสินใจท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ต่างกัน 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้  ระหว่าง 35 ,001 – 55,000  และรายได้ระหว่าง  55 ,001 - 75,000 
บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ต่างกัน 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับน าผลไปใช้ประโยชน์ทางการปฏิบัติ
และการท าศึกษาค้นคว้าครั้ง ต่อไป ดังต่อไปนี้ 
    1. ส าหรับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ผลวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสะดวกสบายของการใช้งาน
และการช าระเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการควรจะต้องจัดให้มีการรับช าระเงินภายใน 
ที่หลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะท าให้เกิดการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ
ซื้อสินค้าและอ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของลูกค้า 
   2. การศึกษาถึงเรื่องความต้องการซื้อและเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานที่มีความถี่สูง 
เช่น ผู้บริโภคมีการใช้หรือสั่งซื้อสินค้าอะไรมากที่สุด และควรศึกษาเปรียบเทียบถึงความคาดหวังใน
เรื่องของก่อนและหลังการใช้บริการ เพ่ือการพัฒนาระบบของการให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ถูกต้องและ
ตรงจุด ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดการยอมรับในการใช้บริการ 

 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้บริโภคว่ามีการซื้อสินค้าในกลุ่ม
ของสินค้าใดมากสุด และจะมีการกลับมาซื้อซ้ าหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงกลับมาซื้อสินค้าชนิดนั้นซ้ า 
  2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไปยัง
ต่างจังหวัดมากขึ้นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้มากขึ้น 
  3. ควรมีการศึกษาถึงให้บริการหลังการขายและให้ค าปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ หรือการ
แก้ไขเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว 
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ทัศนคติของลูกค้ำที่มตีอ่บริกำร Mobile Banking (MyMo) ของธนำคำรออมสนิ
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 

วรกิจ เพ็ชรประดับ* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริการ Mobile 
Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่สมบูรณ์และเป็นเครื่องมือ โดยส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าของ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ราย แล้วน ามาบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของลูกค้าตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า  
  ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีอาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันยังใช้บริการ Mobile 
Banking อยู่ โดยสอบถามยอดบัญชีคงเหลือมีผู้ใช้บริการมากสุด สาเหตุที่ยังใช้บริการ Mobile Banking 
คือ สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง สาเหตุที่ไม่ใช้บริการ Mobile Banking คือ ไม่มั่นใจใน
ความปลอดภัยของการใช้บริการ Mobile Banking สาเหตุที่เลิกใช้บริการ Mobile Banking คือ ไม่มีความ
จ าเป็นในการใช้บริการ Mobile Banking ในภาพรวมทัศนคติของลูกค้าเห็นว่ามีความส าคัญมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน จ านวน 7 ด้าน โดยลูกค้ามีความคิดเห็นใน ด้านราคาสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า สองข้ออยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นในข้อ การใช้บริการ MyMo ไม่คิด
ค่าธรรมเนียมรายปี รองลงมา คือ ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ MyMo ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน ระดับทัศนคติไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยอาชีพ รายได้
แตกต่างกัน ระดับทัศนคติแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่องทางในการสมัครใช้
บริการ MyMo ได้เฉพาะสาขาของธนาคาร ดังนั้นผู้บริหารธนาคารออมสินควรให้ความส าคัญกับช่องทาง
การสมัครใช้บริการ โดยเฉพาะการเพ่ิมช่องทางการสมัครทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมสะดวกในการให้บริการ 
Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค ำส ำคัญ: Mobile Banking MyMo ทัศนคต ิ

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้เกือบทุกคนนอกจากจะส าหรับไว้ติดต่อสื่อสารกัน

แล้ว โทรศัพท์มือถือยังเป็นอุปกรณ์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ท าให้ปริมาณการใช้
อินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือได้เพ่ิมสูงมากขึ้น เนื่องจากโทรศัพท์มือถือมีขนาดไม่ใหญ่มากและ
พกพาสะดวก ประกอบกับอัตราค่าบริการที่ทางผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่เ รียก
เก็บจากผู้บริโภคมีราคาไม่สูงมาก รวมถึงราคาโทรศัพท์มือถือมีราคาต่ าลงท าให้ผู้บริโภคสามารถหาได้
ไม่ยากนัก ส่งผลให้มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลาย ท าให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลใช้บริการต่าง  ๆ ผ่านหลายช่องทาง ส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความคาดหวังในการใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือว่าควรได้รับความ
สะดวก ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการ ฉะนั้นผู้ให้บริการจึงควรตระหนักถึงการให้บริการที่ดี 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการของลูกค้าและพยายามปรับปรุ งพัฒนาบริการให้
สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวกการท างานใหม่
อย่างกว้างขวาง ท าให้ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งมีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มี
บทบาทและช่วยให้การปรับกระบวกการท างานให้มีประสิทธิภาพคือ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือ เป็นเทคโนโลยีที่ผู้สามารถใช้บริการได้ง่ายและ
ตลอดเวลา   

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีความส าคัญและมีบทบาทมากที่สุดของประเทศ เนื่องจาก
สถาบันการเงินมีหน้าที่หลักประกอบไปด้วย หน้าที่รับฝากเงิน หน้าที่ ในการกู้ยืม หน้าที่ในการ
ให้บริการทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดการช าระเงิน การเพ่ิมหรือลด
ปริมาณเงินภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการ
ด าเนินนโยบายทางการเงิน อย่างไรก็ตาม การให้บริการทางการเงินนั้นมีข้อจ ากัดหลายด้านที่ท าให้
ลูกค้าไม่สะดวก เช่น เวลาท าการของสาขา จ านวนสาขาไม่เพียงพอกับความต้องการ เป็นต้น การ
ให้บริการจึงต้องพ่ึงพาอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ หรือที่
เรียกว่า โมบายแบงก์กิ้ง เพ่ือช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลูกค้าเองก็จะได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความถูกต้อง การ
ให้บริการของธนาคารผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ธนาคารน ามาปรับใช้เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารทั้งให้ประโยชน์จากการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียมลดรายจ่ายในการ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ
ธนาคารยุคใหม่ท่ีไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

ธนาคารออมสินได้ออกบริการโมบายแบงก์กิ้งในนาม “มายโม่” เพ่ือให้บริการมุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้าบุคคลที่ต้องการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงิน การช าระค่าสินค้าและบริการ การ
สอบถามข้อมูลด้านการเงินของตนเอง เป็นต้น การให้บริการมายโม่ในระยะแรกเริ่มได้รับการตอบรับ
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จากลูกค้าพอสมควร จนถึงปัจจุบันอัตราการขยายตัวของฐานลูกค้าที่สมัครใช้บริการดังกล่าวเพ่ิมขึ้น
แต่ไม่สูงมาก อีกทั้งธนาคารอ่ืน ๆ ก็ได้มีการออกบริการโมบายแบงก์กิ้งด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่
ธนาคารจะบรรลุเป้าหมายในการให้บริการโมบายแบงก์กิ้งหรือมายโม่นั้น ปัจจัยทางด้านความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มีต่อบริการ นับว่ามีส่วนส าคัญมากส่วนหนึ่งที่จะต้องน ามาศึกษาวิจัยหาความเหมาะสมใน
การที่ธนาคารจะน าไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้บริการเพ่ือให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจและ
ส่งมอบคุณค่าของบริการให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด 
 

2. วัตถปุระสงค์ในกำรวิจัย 
 เพ่ือศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 
  

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวม
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริการ Mobile Banking (MyMo) 
ของธนาคารออมสิน โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ซึ่ง
ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้) ส่วนตัวแปรตาม 
ได้แก่ ทัศนคติของลูกค้าในการท าธุรกรรมกับธนาคาร โดยมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคาค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมให้รู้จักบริการ ด้านคุณลักษณะ
ของบริการ ด้านการให้บริการของพนักงาน ด้านกระบวนการการให้บริการ  
 จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

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

ทัศนคติหรือความคิดเห็นที่มีต่อบริการ Mobile Banking 
1.  ด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
2.  ด้านราคา 
3.  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5.  ด้านการบริการของพนักงาน 
6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7.  ด้านกระบวนการในการให้บริการ 
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  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าของ
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 471,182 คน ส่วนขนาดตัวอย่าง 
ค านวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamana) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายตามที่ลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม หลักจากนั้นได้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
(SPSS Version 24) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่าน
การใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential analysis) ได้แก่ ค่า t-test ใช้ทดสอบ
เปรียบเทียบตัวแปรอิสระ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม และค่า F-test (One way ANOVA) ใช้ทดสอบ
เปรียบเทียบตัวแปรอิสระจ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือน สิงหาคม 
ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมของลูกค้ำ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 291 72.75 
อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

30 – 39 ปี 182 45.50 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
ปริญญาโท 235 58.75 

อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 350 87.50 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

 20,001 – 30,000 บาท 126 31.50 
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จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 มีอาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด คือ ผู้ที่มีรายได้ 20,001 
– 30,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  

4.2 ข้อมูลกำรใช้บริกำร Mobile Banking 

ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลการใช้บริการ Mobile Banking 
ข้อมูลกำรใช้บริกำร Mobile Banking จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. เคยใช้บริการ 
    1.1 ปัจจุบันยังใช้บริการ Mobile Banking 
    1.2 ไม่ได้ใช้บริการ Mobile Banking แล้ว 

 
 

387 
6 

 
 

96.75 
1.50 

2. ไม่เคย 7 1.75 

รวม 400 100.00 

  ข้อมูลการใช้บริการ Mobile Banking โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ปัจจุบันยังใช้บริการ Mobile 
Banking อยู่จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 กลุ่มลูกค้าที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการ Mobile 
Banking จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ Mobile Banking เลย 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 โดยประเภทของการใช้บริการ Mobile Banking พบว่าสอบถาม
ยอดบัญชีคงเหลือมีผู้ใช้บริการมากสุด รองลงมาคือบริการโอนเงินต่างธนาคาร บริการโอนเงินภายใน
ธนาคาร และบริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ตามล าดับ สาเหตุที่ยังใช้บริการ Mobile Banking 
พบว่าอันดับแรกคือ สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง รองลงมาคือประหยัดเวลาในการใช้
บริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินที่สาขา และสะดวกในการใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง สาเหตุที่ไม่ใช้บริการ Mobile Banking พบว่าอันดับแรกคือ ไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยของการใช้บริการ Mobile Banking รองลงมาคือไม่เข้าใจวิธีการใช้บริการ Mobile Banking 
ยุ่งยากต่อการสมัครใช้บริการ Mobile Banking และสะดวกในการใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สาเหตุที่เลิกใช้บริการ Mobile Banking พบว่าอันดับแรกคือ ไม่มีความจ าเป็นในการใช้บริการ 
Mobile Banking อีกต่อไป รองลงมาคือการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ Mobile Banking ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการตนเองได้ มีปัญหาในการใช้บริการ Mobile Banking และการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพนักงานสาขามีความสะดวกกว่าการใช้บริการ Mobile Banking 
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4.3 ทัศนคติของลูกค้ำที่มีต่อบริกำร Mobile Banking (MyMo) 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile  
  Banking (MyMo) 

ทัศนคติ x̅ S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์  4.04 0.701 มาก 3 
ด้านราคา  4.18 0.788 มาก 1 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  3.53 0.786 มาก 7 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  3.57 0.979 มาก 6 
ด้านบุคคลากร  3.87 0.817 มาก 4 
ด้านกระบวนการ  3.81 0.791 มาก 5 
ด้านลักษณะทางกายภาพ  4.08 0.782 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.621 มาก  

  ในภาพรวมมีระดับทัศนคติมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.621 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นว่ามีความส าคัญมาก จ านวน 7 ด้าน 

โดยมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ด้านราคาสูงที่สุดค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.788 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านราคา สองข้ออยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

โดยมีความคิดเห็นในข้อ การใช้บริการ MyMo ไม่คิดค่าธรรมเนียมรายปี มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.26 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.866 รองลงมา คือ ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ 

MyMo มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.849  

4.4 ผลทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่าง

กัน ทัศนคติจะไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อาชีพ รายได้ ที่
แตกต่างกัน ระดับทัศนคติแตกต่างกัน 

ตำรำงท่ี 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile Banking 
(MyMo) จ าแนกตามด้านเพศ 

ทัศนคติดำ้นตำ่ง ๆ ชำย (n=109) หญิง (n=291) 
t Sig. 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.637 3.88 0.616 -0.402 0.688 

*Sig < 0.05 
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ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตำรำงท่ี 5 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile Banking 
(MyMo) จ าแนกตามด้านอายุ 

ทัศนคติด้ำนต่ำง ๆ ด้ำนอำยุ x̅ S.D. F Sig.  
ค่าเฉลี่ยรวม    0.196 0.940 

*Sig < 0.05 
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตำรำงท่ี 6 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile Banking 
(MyMo) จ าแนกตามด้านระดับการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยรวม    0.671 0.512 

*Sig < 0.05 
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตำรำงท่ี 7 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile Banking 
(MyMo) จ าแนกตามด้านอาชีพ 

ทัศนคติด้ำนต่ำง ๆ ด้ำนอำชีพ x̅ S.D. F Sig.  

ค่าเฉลี่ยรวม    2.542 0.039* 

*Sig < 0.05 
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยใน
ภาพรวมแตกต่างกัน โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.039 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

 

ทัศนคติด้ำนต่ำง ๆ ด้ำนระดับกำรศึกษำ x̅ S.D. F Sig.  
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ตำรำงท่ี 8 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile Banking 
(MyMo) จ าแนกตามด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติด้ำนต่ำง ๆ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน x̅ S.D. F Sig.  
ค่าเฉลี่ยรวม   2.774 0.018* 

 

*Sig < 0.05 
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการ Mobile Banking 
(MyMo) โดยในภาพรวมแตกต่างกัน โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.018 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ข้อมูลกำรใช้บริกำร Mobile Banking 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.75 และเป็นเพศชายจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 182 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.50 ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 มีอาชีพ
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูงสุด คือ ผู้ที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  

ข้อมูลการใช้บริการ Mobile Banking โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ปัจจุบันยังใช้บริการ Mobile 
Banking ร้อยละ 96.75 กลุ่มลูกค้าที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการ Mobile Banking ร้อยละ 1.50 และกลุ่ม
ลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ Mobile Banking เลย ร้อยละ 1.75 โดยประเภทของการใช้บริการ Mobile 
Banking พบว่าสอบถามยอดบัญชีคงเหลือมีผู้ ใช้บริการมากสุด สาเหตุที่ยั งใช้บริการ Mobile 
Banking พบว่าคือ สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง สาเหตุไม่ใช้บริการ  Mobile 
Banking พบว่าคือ ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการใช้บริการ Mobile Banking สาเหตุที่เลิกใช้
บริการ Mobile Banking พบว่าคือ ไม่มีความจ าเป็นในการใช้บริการ Mobile Banking อีกต่อไป  

5.2 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมแตกต่ำงทัศนคติของลูกค้ำที่มีต่อ
บริกำร Mobile Banking (MyMo) ไม่แตกต่ำงกัน 

เพศ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อ
บริการ Mobile Banking (MyMo) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อ
บริการ Mobile Banking (MyMo) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

5.3 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมแตกต่ำงทัศนคติของลูกค้ำที่มีต่อ
บริกำร Mobile Banking (MyMo) แตกต่ำงกัน 

อาชีพ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ทัศนคติของลูกค้าที่มี
ต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อบริการ Mobile Banking (MyMo) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.4 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่องทางในการสมัครใช้บริการ  Mobile Banking 

(MyMo) ได้เฉพาะสาขาของธนาคาร ดังนั้นผู้บริหารธนาคารออมสินควรให้ความส าคัญกับช่องทาง
การสมัครใช้บริการ โดยเฉพาะการเพ่ิมช่องทางการสมัครทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
ให้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในครั้งต่อไป 
       1) ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และรอบด้านมากยิ่งข้ึน 
       2) ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจระบบรักษาความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน เขตพ้ืนที่ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และน าผล
การศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ส าหรับการพัฒนาระบบบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร
ออมสินต่อไป เนื่องจากบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน เป็นการให้บริการ
โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ เป็นการใช้งานระบบเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนาบริการ Mobile Banking (MyMo) 
ของธนาคารออมสิน จึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพ้ืนที่ด้วย 
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ปัจจัยทำงกำรตลำดทีม่ีผลตอ่กำรตดัสินใจเลอืกใช้สถำนบริกำรดูแลผู้สูงอำยุใน
โรงพยำบำลเอกชน กรณีศึกษำ โรงพยำบำลเปำโล พหลโยธิน 

กรุงเทพมหำนคร 

วราศินี บุตรหึง* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน  

ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาล  ปัจจัยด้านค่าบริการ ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมและ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน 

 ผลการศึกษา การศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนสูงที่สุดคือ คือ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.20,S.D.=0.89) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
โรงพยาบาล มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (=4.08 ,S.D.=4.08) ปัจจัยด้านค่าบริการ มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก (= 3.97,S.D.=3.97) และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก (=3.82,S.D.=3.82) ตามล าดับ ดังนั้นโรงพยาบาลควรมุ่งเน้นด้านสถาน
ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้มีความสะดวก ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยค านึงด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่ต้องรักษาไว้ให้ยาวนานคู่กันไป 

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเอกชน 
 

1. บทน ำ 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรไปอย่างรวดเร็ว มีการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 กล่าวคือ มีผู้สูงอายุ 20% ของจ านวนประชากร ท าให้การพัฒนา
ประเทศไทยต้องเน้นให้เกิดความสมดุล เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (กระทรวงการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

112/4 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260 Email: warasinee_but@paolohospital.com 
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561 : 1) โดยผู้สูงอายุ หมายถึง  บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งชายและหญิง (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2546: 9)ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 15-20 ปีข้างหน้า จ านวน
ประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพ่ิมกว่าเท่าตัวของจ านวนประชากรสูงอายุในปัจจุบัน และสัดส่วนของประชากร
สูงอายุในประเทศไทยจะเพ่ิมเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด (Knodel & Chayovan, 2008: 14)  
 รัฐบาลให้ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสม จ าเป็นต้องพิจารณา
ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของประชากรสูงอายุ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับแนวโน้มด้านปริมาณ
ด้วย (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2553: 16) ซึ่งองค์ประกอบด้านภาวะสุขภาพ เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ของการอยู่ดีมีสุขของประชากรสูงอายุ การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาต่างชี้ให้เห็นว่า การที่ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้น ไม่ได้หมายความว่าภาวะสุขภาพจะดีขึ้น กลับต้องเผชิญกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
เพ่ิมขึ้น ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และไพบูลย์ สุริยะวงษ์ไพศาล, 
2542: 17) อีกทั้งปัจจุบันสังคมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ ประชาชนต่างต้องมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่การงานภายนอกบ้าน อาจจะท าให้ละเลยการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ จึงมีสถานบริการดูแลผู้สูงอายุที่
จะเป็นทางออกส าหรับหลายๆ ครอบครัว (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552: 73 ) 
  โดยสถานบริการส าหรับผู้สูงอายุมีหลายประเภท สามารถแบ่งตามลักษณะการบริการที่ให้และ
แบ่งตามระดับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2551: 29) ซึ่ง หนึ่งในประเภทสถาน
บริการส าหรับผู้สูงอายุ คือ โรงพยาบาล (hospitals) เป็นสถานที่ให้บริการรักษาทางการแพทย์ที่อาจมีทั้ง 
คลินิกผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยสูงอายุ ( Lassey , 2001: 29) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า นอกจากมีสถาน
บริบาลขึ้นเพ่ือรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุดูแลระยะยาวต่อเนื่องจากโรงพยาบาลแล้ว ยังได้มีการพัฒนาลักษณะ
การบริการรูปแบบอ่ืนที่ช่วยรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลระยะยาวที่เป็นขององค์กรเอกชนที่เรียกว่า 
Medicare (Maramatus, 2000 : 49) ซึ่ง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาล
เอกชนที่มีแผนการพัฒนาด้านสถานบริการส าหรับผู้สูงอายุ ในอนาคต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้สูงอายุดังกล่าว (สื่อสารเครือข่ายสังคม, 2561: 9) และแนวโน้มความต้องการใช้บริการสถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552: 37) โดยเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานครมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.28 ของทั้งหมด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2552: 73) 
 ดังนั้น สถานบริการดูแลผู้สูงอายุแต่ละสถานที่ จึงมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่ม
เดียวกัน คือ กลุ่มผู้สูงอายุ เกิดการเปรียบเทียบในปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกสถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานบริการในโรงพยาบาลเอกชน โดยเลือกศึกษาที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือส ารวจความคิดเห็น ด้านปัจจัยทางการตลาดต่าง ๆ อาทิ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
โรงพยาบาล ปัจจัยด้านค่าบริการ ปัจจัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (สุภาพร เลาหพูนรังษี, 2553: 4) โดยปัจจัยเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้โรงพยาบาลก้าว
สู่โรงพยาบาลมาตรฐานสากลด้านการดูแลผู้สูงอายุชั้นน าของประเทศ 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
  2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านค่าบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน 
  2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
  2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ( เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ของครอบครัว และผู้ช าระค่าบริการสถานโรงพยาบาล) ปัจจัยทางการตลาด (ปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
โรงพยาบาล ปัจจัยด้านค่าบริการ ปัจจัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด) และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
จากตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

4. วิธีกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ ใช้บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร อายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งเพศหญิง และเพศชายจ านวนรวม 300คนเฉลี่ย ใน 1 เดือน 
(ข้อมูลจากฝ่ายบริหารคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 172 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง 
โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใน
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผล
การศึกษาโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรผ่าน Scheffe Analysis และการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent)   ตัวแปรตำม (Dependent) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดับการศึกษา 

• รายได้ของครอบครัว 

• ผู้ช าระค่าบริการสถาน รพ. 

ปัจจัยทางการตลาด 

• ช่ือเสียงของโรงพยาบาล 

• ค่าบริการ 

• สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

• การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สถานดูแลผูสู้งอายุใน

โรงพยาบาลเอกชน 



 

504 

5. สมมติฐำนในกำรวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริการดูแล

ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน” กรณีศึกษา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
    1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สู งอายุ ใน
โรงพยาบาลเอกชน 
    2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน 
    3. สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน 
    4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
    5. รายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
    6. ผู้ช าระค่าบริการสถาน รพ.ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
    7. ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
    8. ปัจจัยด้านค่าบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
    9. ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
    10. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
 การศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาได้
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ส่วน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตำรำงท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  (n=200) 
ปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ    
    ชาย  85 42.5 
    หญิง 115 57.5 

รวม 200 100 
2. อำย ุ   

ต่ ากว่า 60 ปี  109 54.5 
60 – 70 ปี 60 30 

71 – 80 ปี  19 9.5 
81 – 90 ปี  7 3.5 

90 ปีขึ้นไป 5 2.5 
รวม 200 100 

3. สถำนภำพ   
โสด 54 27 
สมรส 118 59 

แยกกันอยู่/หย่าร้าง 28 14 
รวม 200 100 

4. ระดับกำรศึกษำ   
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า   12 6 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  23 11.5 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 132 66 
ปริญญาโท หรือสูงกว่าขึ้นไป 33 16.5 

รวม 200 100 
5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน   

น้อยกว่า 20,000 บาท    23 11.5 
20,001-50,000 บาท     56 28 

50,001-80,000 บาท     87 43.5 
80,000 บาทขึ้นไป      34 17 

รวม 200 100 
6. ผู้ช าระค่าบริการสถาน รพ.   

ช าระเอง 54 27   
บุคคลในครอบครัว       46 23 

ประกันคู่สญัญา 100 50 
รวม 200 100 
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    ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 60 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพ สมรส แล้ว การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่มีรายได้
ของครอบครัวต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50 ,001-80,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ช าระค่าบริการ
สถาน รพ. คือ ประกันคู่สัญญา 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแล
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

ปัจจัยด้ำนชื่อเสียงของโรงพยำบำล n 
  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. โรงพยาบาลมีช่ือเสียงท้ังในและต่างประเทศ 200 4.01 0.95 มาก 
2. โรงพยาบาลได้รบัรองมาตรฐาน ระดับสากล 200 4.12 0.86 มาก 
3. มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญการดูแลผูสู้งอาย ุ 200 4.16 0.86 มาก 
4. แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียง 200 4.17 0.85 มาก 
5.  ค าบอกเล่าเกี่ยวกับช่ือเสยีงจากบุคคลที่ท่านรู้จัก 200 3.98 0.92 มาก 

รวม 200 4.08 0.89 มำก 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญ
สูงสุดคือ แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียง โดยมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.17) รองลงมาคือ มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) โรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐาน ระดับสากล มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) โรงพยาบาลมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) และค าบอกเล่าเกี่ยวกับชื่อเสียงจากบุคคลที่ท่านรู้จัก มีระดับความส าคัญอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.98) ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 3 ปัจจัยด้านค่าบริการ 

ปัจจัยด้ำนค่ำบริกำร n 
  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพบริการ  200 4.06 0.93 มาก 
2. มีแพ็คเกจส่วนลดค่ารักษาร่วมกับห้องพักผู้สูงอายุ 200 3.94 0.97 มาก 
3. ผู้รับบริการมีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุ 200 3.97 0.90 มาก 
4. ค่าบริการถูกกว่า โรงพยาบาลอื่นท่ีเทียบเท่า 200 3.92 0.95 มาก 
5.  มีช่องทางการช าระเงินค่าบริการที่หลากหลาย  200 3.97 0.92 มาก 

รวม 200 3.97 0.93 มำก 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านค่าบริการที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสูงสุดคือ ค่าบริการ
ที่เหมาะสมกับคุณภาพบริการโดยมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06) รองลงมาคือ 
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ผู้รับบริการมีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุ  และ มีช่องทางการช าระเงินค่าบริการที่
หลากหลาย มีระดับความส าคัญ เท่ากัน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) มีแพ็คเกจส่วนลดค่ารักษา
ร่วมกับห้องพักผู้สูงอายุ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) และ ค่าบริการถูกกว่า 
โรงพยาบาลอื่นท่ีเทียบเท่า มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 4  ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งและสิ่งแวดลอ้ม n 
  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. โรงพยาบาลมีสถานท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง หาง่าย       200 4.20 0.94 มากที่สุด 
2. มีพื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ 200 4.26 0.89 มากที่สุด 
3. พื้นที่ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ   200 4.25 0.91 มากที่สุด 
4. โรงพยาบาลมีระบบความช่วยเหลือฉุกเฉินในห้องพัก 200 4.15 0.94 มากที่สุด 
5.  บรรยากาศในโรงพยาบาลท าให้รู้สึกสุขสบาย        200 4.16 0.93 มากที่สุด 

รวม 200 4.20 0.92 มำกที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญ
สูงสุดคือ มีพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอโดยมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.26) รองลงมาคือ พ้ืนที่ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ มีระดับ
ความส าคัญในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) โรงพยาบาลมีสถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง  
หาง่าย มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.20)  บรรยากาศในโรงพยาบาลท าให้
รู้สึกสุขสบาย มีระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.16)  และ โรงพยาบาลมีระบบความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินในห้องพัก มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ตามล าดับ 

ตำรำงที่ 5  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด n 
  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่ายต่อผู้สูงอายุ 200 3.79 0.98 มาก 
2. มีโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลที่น่าสนใจ 200 3.83 0.98 มาก 
3. มีสิทธิพิเศษส าหรับผู้สูงอายุท่ีหลายหลาก  200 3.86 0.95 ปานกลาง 
4. ฟรีบริการรถรับส่งผู้สูงอายุท่ีเคลื่อนย้ายล าบาก 200 3.90 1.00 มาก 
5. มีของสัมมนาคุณให้เมื่อจ าหน่ายกลับ  200 3.71 1.09 มาก 

รวม 200 3.82 1.00 มำก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสูงสุด
คือ ฟรีบริการรถรับส่งผู้สูงอายุที่เคลื่อนย้ายล าบากโดยมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.90) รองลงมาคือ มีโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลที่น่าสนใจ  มีระดับ ความส าคัญอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่ายต่อผู้สูงอายุ มีระดับความส าคัญใน
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ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79) มีของสัมมนาคุณให้เมื่อจ าหน่ายกลับ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71) และ มีสิทธิพิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่หลายหลากมีระดับความส าคัญในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.86) ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 6 รวมทุกด้าน  

ปัจจัยทำงกำรตลำด n 
  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ปัจจัยด้านช่ือเสียงของโรงพยาบาล  200 4.08 0.89 มาก 
2. ปัจจัยด้านค่าบริการ 200 3.97 0.93 มาก 
3. ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 200 4.20 0.92 มากที่สุด 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 200 3.82 1.00 มาก 

รวม 200 4.02 0.94 มำก 

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุใน  โรงพยาบาลเอกชน สูงสุด
คือ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาล มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.08) 
ปัจจัยด้านค่าบริการ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) และ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ตามล าดับ  

  ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน      

ตำรำงท่ี 7 ด้านการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ 

ด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใชส้ถำนบริกำรดูแลผู้สูงอำยุ n 
  S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลเป็นท่ียอมรับ 200 4.24 0.84 มากที่สุด 
2. ค่าบริการที่ความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ 200 4.35 0.87 มากที่สุด 
3. โรงพยาบาลเข้าถึงง่ายสะดวกในการคมนาคม  200 4.36 0.86 มากที่สุด 
4. สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสะอาดปลอดภัย 200 4.36 0.86 มากที่สุด 
5. มีแพ็คเกจ โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ 200 4.08 0.82 มากที่สุด 
6. บุคคลากรที่ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ มารยาทท่ีดี 200 4.29 0.83 มากที่สุด 
7. กระบวนการให้การบริการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 200 4.34 0.80 มากที่สุด 
8. คุณภาพการบริการที่ดีเกินความคาดหมาย  200 4.36 0.82 มากที่สุด 
9. สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา 200 4.33 0.86 มากที่สุด 
10. ความประทับใจจากประสบการณ์เคยได้รับบริการ 200 4.19 0.85 มากที่สุด 

รวม 200 4.31 0.84 มำกที่สุด 
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ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ด้านการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน    
โรงพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) เมื่อพิจารณา พบว่า ด้านการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลเอกชน สูงสุดคือ โรงพยาบาลเข้าถึงง่ายสะดวกในการ
คมนาคม  สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสะอาดปลอดภัย และคุณภาพการบริการที่ดีเกินความคาดหมาย 
มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ ค่าบริการที่ความ
เหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) กระบวนการ
ให้การบริการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.34) 
สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.33) บุคคลากรที่ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ มารยาทที่ดี มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) ด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) ความประทับใจจากประสบการณ์เคยได้รับบริการ มีระดับความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.19) และ มีแพ็คเกจ โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.08) ตามล าดับ 

 

7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล

ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องตาม
สมมติฐาน โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1. เพศมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
   2. อายุมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
   3. สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
   4. ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลเอกชน 
    5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
   6. ผู้ช าระค่าบริการสถาน รพ.มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ
ในโรงพยาบาลเอกชน 
    7. ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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   8. ปัจจัยด้านค่าบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   9. ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   10. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

8. อภิปรำยผล 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

เอกชน สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลในด้านของโรงพยาบาลเอกชน ที่ก าลังเติบโตมากธุรกิจ

หนึ่งในปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดย่อมเกิดขึ้นตามมา มากเช่นกัน ซึ่งด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่
ดีและสะสมมานาน หรือความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่เป็นเลิศในด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงชื่อเสียงที่
ดีที่มาพร้อมกับคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐาน  เป็นด้านแรกที่ ผู้ใช้บริการ นึกถึงและใช้ในการ
ตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน ด้วยการแข่งขันสูง หลาย
โรงพยาบาลของเอกชนที่มีความสนใจและมีการบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้มีการพิจารณา
เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาลเพ่ือสนับสนุน กลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
การบริหารจัดการองค์กรดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ มน
รัตน์ ใจเอ้ือ (2549: 34) กรณีศึกษาเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวด้าน
การแพทย์ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ความมีชื่อเสียงในการบริการของโรงพยาบาลเอกชน 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา รักษ์นาค (2554: 20)  กรณีศึกษาเรื่อง  ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ 2 -4 
ครั้ง จุดประสงค์คือการเข้ารับรักษาโรคทั่วไป ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 1,001-3,000 บาท และเหตุผล
ในการเข้าใช้โรงพยาบาลเอกชน คือ ด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาล ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิมา (2556: 23) การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ชื่อเสียงของโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการได้
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล ความส าคัญระดับมาก ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ และไว้วางใจ
ของผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ   
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ปัจจัยด้านค่าบริการของโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชน มีอัตราค่าบริการที่สูง กว่า 
โรงพยาบาลของรัฐ แต่ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายสามารถใช้สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม ประกันของบริษัท
คู่สัญญา เป็นต้น เพ่ิมความเชื่อมั่นและความสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ซึ่งผู้รับบริการที่มี
ความสามารถช าระค่าบริการได้นั้น ส่วนหนึ่งยินดีที่จ่ายในอัตราค่าบริการที่สูง หากได้รับการบริการที่ดี
และมีคุณภาพ ตามความคาดหวัง ด้านค่าบริการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการตลาดด้านค่าบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทินี บุญชะลักษี และยุพิน วรสิริอมร (2552: 80) กรณีศึกษาเรื่อง  
ภาคเอกชนกับการให้บริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ราคาค่าบริการที่
ผู้สูงอายุต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งนั้น ราคาจะแตกต่างกันไปข้ึนกับอาการของโรค
และประเภทของโรงพยาบาลที่ไปรับการตรวจรักษาอยู่ในระดับมาก  และเมื่อถามผู้สูงอายุถึงความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับค่าบริการที่เสียไปกับบริการและการดูแลเอาใจใส่ดี มีแพทย์เชี่ยวชาญให้การดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ การส ารวจของ รัตนรัตน์ บางท่าไม้ (2559: 58) พบว่าในช่วงปี 2559-2560 
สถานบริบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล เกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วง 15,000-20,000 บาทต่อเดือน ส่วน 
โรงพยาบาลจะมีช่วงห่างที่แตกต่างกันมาก จนถึงระดับสูงกว่า 60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่ายาต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคาที่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับวิทวัส รุ่งเรื่องผล (2560: 23) กรณีศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคา สถานบริการ
ผู้สูงอายุแต่ละที่ พบว่า สถานบริการผู้สูงอายุแต่ละแห่งมีระดับราคาค่าบริการ แตกต่างกัน ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  1) ท าเลที่ตั้ง  
2) รูปแบบการช าระเงินและเงื่อนไขการใช้บริการ 3) ความหลากหลายของบริการ 4) พ้ืนที่และบริการ
ส่วนกลาง 5) ความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาล และ 6) คุณภาพของบุคคลากร  
 ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เนื่องจากการให้บริการดูแลด้าน
สุขภาพ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ความสะดวก และปลอดภัย มีความส าคัญในการให้บริการของสถาน
บริการ หากต้องค้างคืนที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยที่
ช่วยบ าบัดด้านจิตใจที่จะส่งผลต่อด้านร่างกายได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งในปัจจุบัน ภาระการดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นอีกปัญหาหนึ่งของสังคมที่อาจพบเห็นการถูกทอดทิ้ง การดูแลที่ไม่เหมาะถูกต้อง อาจด้วยผู้ดูแล
หลัก คือผู้ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเช่นกัน การที่ศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่ตั้งและ
สิ่งแวดล้อมของสถานบริการผู้สูงอายุ ที่จัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลนั้น จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส 
รุ่งเรืองผล (2560: 23) กรณีศึกษาเรื่อง สถานบริบาลผู้สูงอายุ  พบว่า ความสามารถในการเข้าถึง
โรงพยาบาลมีความส าคัญระดับมาก ซึ่งโดยปกติแล้วสถานบริการผู้สูงอายุที่เหมาะสมควรอยู่ในระยะ
ที่สามารถเดินทางด้วยรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาลได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 20 ถึง 30 นาที สถานบริบาล
ผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลหรือใกล้กับโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะอยู่ในท าเลที่ดีติดถนนใหญ่การ
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เดินทางด้วยรถสาธารณะสะดวก หรือใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2552: 80) กรณีศึกษาเรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สถานบริการมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งการจัดสวนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น และ
ตกแต่งทาสีอาคารให้มีสภาพดีขึ้น เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจที่ดีขึ้น 
เหมาะส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยเหมือนบ้าน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการ
บริการ ความรู้สึกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าบริการ รวมถึง การสร้างคุณค่าภายในจิตใจให้เกิดความรู้สึก 
เป็นคนพิเศษ ส าหรับโรงพยาบาลด้วยความต้องการที่หลากหลาย ท าให้ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดเป็นด้านหนึ่งที่ท าให้ องค์กรอยู่รอดและประสบผลส าเร็จได้ เมื่อก าหนดตลาดหรือลูกค้าที่มา
ใช้บริการได้ชัดเจน การเจาะกลุ่มเพ่ือค้นหาความต้องการ และกลุ่มลูกค้าอ่ืน  ๆ แล้วน ามาสร้าง
รูปแบบการส่งเสริมการตลาด ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ โปรโมชั่น การลดแลกแจกแถม การเพ่ิมบริ การ
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ การท ากิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่
อาจน าเสนอให้มีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ให้เป็น
จุดแข็งของโรงพยาบาลให้มีความยั่งยืนด้วยพลังธรรมของสังคม ดังนั้นด้านการส่งเสริมการตลาด เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งของปัจจัยทางการตลาดที่น่าสนใจในการศึกษาและมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติพล เทียมจันทร์ (2561: 
12) กรณีศึกษา โครงการผู้สูงอายุ และตลาดผู้สูงอายุ พบว่า การตลาดผู้สูงอายุ นั้น ควรเน้นไปที่การ
ให้ความรู้ ด้วยเนื้อหาง่ายๆ เช่น เทรนด์ที่ก าลังมาแรงมาก คือ เรื่องการกิน ได้รับความนิยมสูงใน
ระดับมาก ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ เนื่องจาก หาง่าย ไม่แพง และมี Start-up ที่ท าธุรกิจลักษณะนี้มี
เปอร์เซ็นต์ที่จะประสบความส าเร็จสูง และ เทรนด์อีกอย่าง คือ ธุรกิจ Health care ในไทย เพราะ
ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมาก โดยมุมมองจากต่างชาติที่ว่าคนไทยเป็นจิตใจดี มีใจบริการ 
(Service mind) เมื่อสร้างโปรแกรมตามความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
 

9. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร จาก
ผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 จากผลการวิ จั ยพบว่ า  ผู้ รั บบริ การหอผู้ ป่ วย ใน โรงพยาบาลเปาโล  พหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร ให้ความระดับความส าคัญปัจจัยด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ
ความส าคัญล าดับแรกในการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงพยาบาล ปัจจัยด้าน และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
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ตามล าดับ ดังนั้นโรงพยาบาลควรมุ่งเน้นด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยค านึงด้านชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลที่ต้องรักษาไว้ให้ยาวนาน การก าหนดค่าบริการที่เหมาะสมเป็นธรรม ส่ งเสริมร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและองค์กร 

นอกจากนั้นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป สามารถศึกษาท าวิจัยต่อยอดในด้านปัจจัยทาง
การตลาด 7P เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมกับกระบวนการบริการ คุณภาพด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ิม
การเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนร่วมด้วย และเพ่ิมการส ารวจ ด้านความต้องการหรือสนใจ
เลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต กับกลุ่มตัวอย่างผู้วางแผนเตรียมตัว
เกษียณเตรียมรับวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการสร้างคุณค่ากับงานวิจัยให้หลากหลาย และหนักแน่นใน
ผลการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรให้อยู่รอดในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชำ: กรณีศึกษำเส้นทำง R10 
“Road of Paradise” (ตรำด – เกำะกง – สีหนุวิลล์ – กัมปอต – พนมเปญ) 

วิมลพันธุ์  ถาวรประเสริฐ* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษาเส้นทาง 
R10 “Road of Paradise” (ตราด – เกาะกง – สีหนุวิลล์ – กัมปอต – พนมเปญ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาเส้นทาง R10 
ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทั้งในด้านการค้าการลงทุนและท่องเที่ยว 2) เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ให้เห็นเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดการรับรู้ทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  การศึกษานี้ ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในลักษณะการสนทนาแบบกึ่งแสดงความคิดเห็น ด้วยค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อเท็จจริง และการ
เสนอแนะแนวทางท่ีหลากหลายมุมมอง จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า เส้นทางสาย R10 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพ ทางด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ถึงแม้จะยังเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวใหม่ที่คนยังรู้จักไม่มาก แต่เชื่อว่าสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล คสช. โดยนโยบายนี้ ได้บรรจุแผนในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งและการ
เดินทางมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามาในพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น และในการศึกษาวิจัยนี้ยังพบอีกหลายปัจจัยส าคัญที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง ได้แก่ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสของไทย ที่จะดึงนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้
เข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ซึ่งเป็นเสมือน
ประตูเชื่อมโยงสู่เส้นทาง R10 คือประเทศจีนเข้าไปลงทุนที่เมืองสีหนุวิลล์ น าทัวร์คนจีนเข้าไปเป็น
จ านวนมาก ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ชาวกัมพูชาจึงมองหาที่เที่ยวแห่งใหม่ในประเทศ
ไทย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกัมพูชา จึงมีโอกาสที่ไทยจะดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชา และชาวต่างประเทศ
อ่ืน ๆ เข้ามาในจังหวัดตราดด้วย ที่ส าคัญคือปัจจัยแวดล้อมภายในจังหวัดตราดที่มีทรัพยากรทาง

                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์   

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: wimonpan.nida@gmail.com 
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ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย มีสวนผลไม้หลากหลายชนิด จึงเป็น
โอกาสในการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น  
 โดยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา เส้นทางสาย R10 นี้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรหรือนิติบุคคล รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่
เป็นส าคัญ ที่จะช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐให้เกิดขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และ
ภาครัฐเองก็ควรต้องรีบด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทั้งพ้ืนที่ เส้นทาง และบุคลากรให้มี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ทั้งนี้ภาคเอกชนและชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตราด
ค่อนข้างมีความเข้มแข็งในการร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน ทั้งนี้องค์กรนิติบุคคลและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวยังได้ร่วมมือกันส ารวจเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงใหม่ ๆ และท้าทายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังร่วมมือกันผลักดันใน
เรื่องจุดผ่านแดนบางจุด ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือให้เกิดเป็นเส้นทางการค้าการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ: การท่องเที่ยวเชื่อมโยง จุดผ่านแดนถาวร 
 

1. บทน ำ 
 เมื่อปี 2558 หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทย กัมพูชา และเวียดนาม ได้
ริเริ่มความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามระเบียงย่อยชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern 
Coastal Sub-corridor) หรือเส้นทาง R10 ซึ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้าของ 3 ประเทศ 8 
จังหวัด โดยใช้ชื่อว่า “R10 Road of Paradise” ส าหรับ 8 จังหวัดบนเส้นทาง R10 ประกอบด้วย 
ประเทศไทย 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด ประเทศกัมพูชา 6 จังหวัด ได้แก่ เกาะกง สีหนุวิลล์ พระ
ตะบอง โพธิสัตว์ กัมปอต และกรุงแกบ และประเทศเวียดนาม 1 จังหวัด ได้แก่ เกียนซาง ซึ่งเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เส้นทางจาก จังหวัดตราด-กรุงแกบ-เกียนซาง  อย่างไรก็ดี จังหวัดตราดยัง
มีพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวบนเส้นทาง R10 ไม่มากนัก หากเร่งพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตราดให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ ความน่าสนใจของเส้นทางR10 นี้ก็จะสูงขึ้น 
 ส่วนด้านการค้านั้น เส้นทาง R10 เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม
ได้ดี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเมืองทวายของเมียนมาได้อีกด้วย ที่ส าคัญคือมีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อยู่ตรงกลาง ท าให้เส้นทางนี้มีโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวสูงขึ้น
ตามไปด้วย ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้ใช้ความพยายามใน
การส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว 
พม่า เวียดนาม) ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ GMS และ ASEAN ค่อนข้างเห็น
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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 ปัจจุบันสถานการณ์การต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างความหลากหลายในทุกมิติ 
ทั้งด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว การจะรักษาประเทศไทยให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค และขยายการท่องเที่ยวของไทยไปภูมิภาคและ
ประชาคมโลก ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและสอดรับกับทิศทางของตลาดในยุคที่มีความหลากหลายร่วมกันอย่างยั่งยืน 
ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV จึงนับว่ามีบทบาทส าคัญในเรื่องของการสร้าง
ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาเส้นทาง 
“R10 Road of Paradise” (ตราด > เกาะกง > สีหนุวิลล์ > กัมปอต > พนมเปญ) ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีมี
ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและการค้า 
 2.2  เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ให้เห็น
เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดการรับรู้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการและชุมชน รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมปัจจัยที่คาด
ว่าจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในระดับจังหวัดถึงระดับนานาชาติ โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
CLMV ประกอบด้วย แนวคิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรูปแบบใหม่ (MICE) และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวชายแดนหรือบริเวณจุดผ่านแดน 2) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตราด การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดตราด ไป
จนถึงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ที่เป็นประตูสู่เส้นทาง R10 3) แนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) ภาพรวมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในมิติของพ้ืนที่ ได้แก่ เกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร การประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง กิจการบริการและสาธารณูปโภคได้แก่ กลุ่ม
กิจการโลจิสติกส์, กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับเมืองฝั่งตรงข้าม ที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นกัน ได้แก่ จังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา ในภาพรวมของมิติด้านการท่องเที่ยวนั้น เกาะกงจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ เจดีย์ Khun Chang Khun Phen วัด Jotanakgnean และเป็น
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พ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาทิ เทือกเขากระวาน, ป่าชายเลน, น้าตกตาไต,  และแนวปะการัง
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดเกาะกง และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาเรื่อง “ความพร้อม
ของประชาชนที่มีต่อการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
หาดเล็ก จังหวัดตราด” ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตราด – 
จังหวัดเกาะกง ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล (เชื่อมโยงระหว่าง ทวาย 
กรุงเทพฯ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตราด เกาะกง สีหนุวิลล์ ก็อมโปต ฮาเตียน ก าเมา น าแคน) 
 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ให้สัมภาษณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน นักวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน หน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว 1 คน และองค์กรนิติบุคคล
ด้านการท่องเที่ยว จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ ทั้งยังสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาได้ในหลาย
มิติ โดยการน าข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการพัฒนาในแต่ละเส้นทางหรือในแต่ละพ้ืนที่มาสรุปผล ซึ่ง
สามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) ปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก่ 
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โอกาสและจุดแข็งของพ้ืนที่ที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ต่อไป ปัญหาและอุปสรรคภายในพ้ืนที่ และแนวทางการแก้ไข 2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงบริเวณจุดผ่านแดน 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4.  ผลกำรศึกษำ 
 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 4 ค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนิติบุคลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 10 ราย สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี ้

 4.1 แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชำ  
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 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
เช่น โครงการขยายถนนเพ่ิมเป็น 4 เลน โครงการขยายสนามบินในจังหวัดตราด ส่วนบางโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว เช่น ท่าเรือน้ าลึกคลองใหญ่ ที่จะรองรับทั้งการขนส่งและการ
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่เปิดใช้งาน หากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ส าเร็จและเปิดใช้งานได้ ก็จะท าให้การ
คมนาคมขนส่งและการเดินทางสัญจรท่องเที่ยวมีความสะสวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
 2) ประเด็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการผลักดันโครงการต่าง ๆ และการพัฒนาชุมชน
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านภาษา ด้านฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างยั่งยืน  
 3) การปรับปรุงและพัฒนาเรื่องการผ่านแดนบริเวณด่านชายแดนต่าง ๆ ซึ่งบางจุดได้เปิดเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรแล้ว แต่ยังไม่สามารถผ่านแดนได้จริงท าให้เสียโอกาสที่จะน านักท่องเที่ยวเข้ามาฝั่งไทย 
เพราะติดปัญหาเรื่องการผ่านแดน นักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หากน าเทคโนโลยีใน
เรื่องของการสแกนคิวอาร์โค้ดมาใช้ จะท าให้เกิดความสะดวกและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น จะท าให้สามารถ
ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV เข้ามาได้มากขึ้น  
 4) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ภาคเอกชนมองว่า 
ควรพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อวันที่นักท่องเที่ยวมี
ตัวเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะคู่แข่งในประเทศด้วยกันเอง คู่แข่งอาเซียน หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก 
ก็พร้อมจะยื้อแย่งนักท่องเที่ยวไปได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการท าให้ตัวเองแตกต่างและมีคุณค่า โดยร่วมมือกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีความส าคัญมาก ตรงนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ วโลกให้แวะ
เวียนมาเที่ยวซ้ าได้อย่างต่อเนื่อง 

 4.2  โอกำสและควำมเป็นไปได้  
 โอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง R10 “Road of 
Paradise” ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา ทีมีศักยภาพในอนาคต ได้ดังนี้ 
 1) มีโอกาสและความเป็นไปได้สูง ที่จะมีการพัฒนาเส้นทางนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วยองค์ประกอบส าคัญในเส้นทางนี้ คือ รัฐบาลให้ความสนใจกับนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และยังมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมี
แผนเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง ระยอง จันทบุรี ตราด สีหนุวิลล์ อีกทั้งนโยบาย One Belt One Road ของ
จีนด้วย จีนลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
 2) โอกาสที่เป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบด้านพ้ืนที่ของเส้นทาง R10 คือ มีสถานที่ท่องเที่ยว
ค่อนข้างหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับแหล่งประวัติศาสตร์ของกัมพูชา และตอนนี้กระแสใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมคือ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในแถบนี้มีสวนผลไม้ และพ้ืนที่ปลูกพริกไทยออแกนิคที่มีชื่อเสียงที่หลาย
คนอยากมาดู โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป  
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 4.3  ทิศทำงกำรพัฒนำ และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง บริเวณ
พื้นที่ชำยแดนที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และในอนำคตจะแนวโน้มไปในทิศทำงไหน  
 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวมาแล้วหลายแผนงาน แต่เติบโต
และพัฒนาไปอย่างไม่เป็นระบบ ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMV มีกลุ่มคนจีนมาลงทุนเยอะและนักท่องเที่ยวจีนก็มีจ านวนมากขึ้น 
ในขณะที่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นมีจ านวนน้อยลง ทิศทางในอนาคต คนในท้องถิ่นควรได้รับผลประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง สร้างความร่วมมือของคนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น
ภายในชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง อนาคตหากโครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ เส้นทางท่องเที่ยว R10 จะ
เชื่อมโยงจังหวัดตราด กับประเทศกลุ่ม CLMV เราต้องมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าอีกจ านวนมาก สามารถอ านวยความสะดวก และให้การ
บริการอย่างรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวได้ การประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
และที่เร่งด่วนคือ การอนุมัติการลดหย่อนภาษีให้นักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า  

 4.4 นอกจำกเส้นทำง R10 “Road of Paradise” ที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุน และได้รับ
กำรจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนหำดเล็ก เนื่องจำกเป็น
เส้นทำงที่มีศักยภำพ ทั้งทำงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวแล้ว ยังมีเส้นทำงท่องเที่ยว
เชื่อมโยงใดที่น่ำสนใจอีกบ้ำง  
 นิติบุคคลด้านการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีความเป็นไปได้ 
จ านวนหลายเส้นทาง บางเส้นทางอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางจุด แต่มีความเป็นไปได้ในมิติของ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง ดังนี้ 
 - เส้นทำงท่ี 1 ตราด (ท่าเส้น) – โพธิสัตว์ – พระตะบอง - เสียมราฐ  
 - เส้นทำงท่ี 2 ตราด (ท่าเส้น) – โพธิสัตว์ – พระตะบอง – เสียมราฐ - ศรีโสภณ  
 เนื่องจาก เมืองพระตะบองเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับสองของกัมพูชา นักท่องเที่ยวมักจะแวะ
พักที่พระตะบอง ก่อนจะเดินทางเข้าสู่เสียมเรียบ หรือเสียมราฐ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง เกาะ
กงและจังหวัดจันทบุรี, หรือไปออกทางสุรินทร์ > ปากเซ > สะหวันนะเขต (สปป.ลาว), หรือจากโพธิ์
สัตว์ เข้าสู่โฮจิมนห์ (เวียดนาม) ก็ยังได้ ทั้ง 2 เส้นทางนี้เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศเข้าด้วยกัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก  ประชาชนใน
จังหวัดตราดจะได้รับประโยชน์จากการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าประมง และสินค้าพ้ืนบ้าน 
 - เส้นทำงท่ี 3 ตราด (บ้านหาดเล็ก) – เกาะกง – พนมเปญ – โฮจิมินห์ 
 เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เน้นเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงของแต่ละประเทศ การเดินทางค่อนข้างสะดวก  
 - เส้นทำงท่ี 4 ตราด (บ้านหาดเล็ก) – เกาะกง – พนมเปญ – โพธิสัตว์ – พระตะบอง 
 เป็นเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ จากพระตะบอง สามารถออกไปได้ 2 
เส้นทางคือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี   
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 - เส้นทำงท่ี 5 ตราด (บ้านหาดเล็ก) – เกาะกง – พนมเปญ – สตรึงเตรง 
 เส้นทางที่ออกจากสตรึงเตรง สามารถเดินทางต่อไปยัง จ าปาสัก ประเทศสปป.ลาว และ
ต่อไปยังประเทศเวียดนาม เป็นเส้นทางแรลลี่ที่น่ าสนใจ เนื่องจากสองข้างทางมีธรรมชาติ และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม 
 - เส้นทำงที่ 6 ตราด (ท่าเส้น) – โพธิสัตว์ – เสียมเรียบ – พระตะบอง – สระแก้ว หรือ
จันทบุรี ประเทศไทย 
 เส้นทางนี้เป็นเส้นทาง unseen ธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์มาก ทั้งแหล่งน้ าและปลาน้ าจืด
หลากหลายชนิด ผ่านอุทยานแห่งชาติ และพระต าหนักเก่าของพระศรีหนุ เส้นทางนี้ค่อนข้าง
สะดวกสบายในเรื่องของถนนหนทาง เนื่องจากรัฐบาลจีนได้พัฒนาไว้เป็นอย่างดีแล้ว 
 - เส้นทำงท่ี 7 ตราด (เนิน 400) – ไพลิน – พระตะบอง – เสียมเรียบ 
 เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีอนุสาวรีย์พระตะบองขยุง และปราสาทบา
นอน สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 รัฐบาลกัมพูชาได้มีการพัฒนาเส้นทางนี้ เพ่ือยกระดับให้
เทียบเท่ากับเมืองเสียมเรียบ 
 - เส้นทำงท่ี 8 ตราด (เกาะช้าง – คลองใหญ่) – เกาะกง – สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก 
 เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า และยังเป็นเส้นทางการเดินเรือ Cruise ไปยังเกาะแต่ละเกาะ 
สามารถจอดเยี่ยมชมเกาะฟูก๊วกได้เกือบทั้งหมด ที่ส าคัญเส้นนี้สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศ
มาเลเซีย และจีนตอนใต้ ได้อีกด้วย อนาคตหากรัฐบาลของแต่ละประเทศเปิดให้สามารถผ่านได้ 
เส้นทางนี้จะเป็นอีกเส้นทางท่ีมีศักยภาพ 
 - เส้นทำงท่ี 9 ตราด – สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก 
 เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางการบินสายอนาคต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีสายการบิน ที่บินตรงจาก
ตราด สู่สีหนุวิลล์ หรือตราด สู่เสียมเรียบ หรือพนมเปญ (มีเพียงแค่โฮจิมินห์ ถึงสีหนุวิลล์ เท่านั้น) 
เส้นทางนี้จึงถือว่า เป็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการบินในอนาคตที่ควรให้ความสนใจ หรือผลักดัน
ให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากกัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาสู่จังหวัดตราดได้สะดวก
ขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
 

5. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีหลายปัจจัยที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว R10 ซึ่งเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง ที่มาจากทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งผู้ศึกษาได้น าเอาปัจจัย
เหล่านี้มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา ได้ดังนี้ 

 5.1 ปัจจัยแวดล้อมในกำรพัฒนำพื้นที่ ได้แก่ 
 1) ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก ที่เป็นโอกำส (Opportunities) 
 - โอกาสของไทย ที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากกัมพูชา เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราด 
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 - มีการท าข้อตกลงร่วมกันด้านการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดของกัมพูชา คือ 
เกาะกง แกป สีหนุวิลล์ โพธิสัตว์ และเกียนยาง ของเวียดนาม เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยว - ความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศในบริเวณพ้ืนที่ชายแดน ถือเป็นโอกาส
ของการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน  
 - ประเทศจีนเข้าไปลงทุนที่เมืองสีหนุวิลล์ ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ชาวกัมพูชาจึงมองหาที่
เที่ยวและที่ซื้อสินค้าแห่งใหม่ในประเทศไทย  
 - นโยบาย One Belt One Road ของจีน ซึ่งจีนลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมาก เพ่ือ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด้วย 
 2) ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรคที่ต้องเร่งพัฒนำและปรับตัว (Threats) 
 - ในประเทศรอบ ๆ บ้านเรามีพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคนไทยมาก
ขึ้น แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวยังประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
 - บุคลากรด้านการท่องเที่ยวรอบ ๆ บ้านเรามีความสามารถในเรื่องภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 
สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการสื่อความต้องการ เรา
จ าเป็นต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน 
  3) ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ที่เป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ ที่ต้องส่งเสริม (Strengths) 
 - จังหวัดตราด มีทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีสภาพภูมิประเทศ มีพ้ืนที่ติด
ทะเลและมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ที่สามารถพัฒนาเพ่ือรองรับการท่อง เที่ยว การค้าการ
ลงทุน และการขนส่งได้เป็นอย่างดี  
 - ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ มีความเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็ง และเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 - ภาครัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดในภาพรวมไปจนถึงชุมชน จะเกิดผลดี
ในการดึงนักท่องเที่ยว ให้หันมาท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างการกระจายรายได้ให้ชุมชนภายในจังหวัด
ตราด มากขึ้น 
 - รัฐบาลให้ความสนใจกับ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และโครงการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมีแผนเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง ระยอง จันทบุรี ตราด 
สีหนุวิลล์ 
 4) ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดอ่อน ที่ต้องเร่งพัฒนำ (Weaknesses) 
 - โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่แล้วเสร็จ  บางโครงการเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมเปิดใช้งาน และจุด
ผ่านแดนท่าเส้น ถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ท าให้สูญเสีย
โอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา และเสียโอกาสทางการค้า  
 - ขยายจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ให้เป็นด่านขนาดใหญ่ขึ้นและทันสมัยขึ้น เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในข้ันตอนการผ่านแดนมากขึ้น และรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณมากข้ึนในอนาคต   
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 - ประชาชนในท้องถิ่นควรได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือให้สามารถใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น มาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถิ่นของตนได้ เช่น ส่งเสริมให้มีการเปิด
โรงแรมขนาดเล็ก เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การใช้ภาษาในการ
สื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย 

 5.2 แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงบริเวณจุดผ่ำนแดน  
 ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานทางด้านการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 - ทำงน้ ำ โครงการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ที่สร้างเสร็จแล้ว หากเปิดใช้งานได้ 
จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาค  
 - ทำงบก มีโครงการขยายถนนเพ่ิมเป็น 4 เลนส์ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) สายบางนา-หาดเล็ก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 (ถนนตราด-บ้านหาดเล็ก) ทางไปสู่
ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ 
 - ทำงอำกำศ โดยทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะเปิดเส้นทางใหม่ ในประเทศเชื่อมกับ
สนามบินอู่ตะเภา เชียงใหม่ อุดรราชธานี ภูเก็ต และต่างประเทศ เส้นทางตราด-พนมเปญ ตราด-สีหนุ
วิลล์ นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายรันเวย์เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ปี 2563 ด้วย  
 2) ปัจจัยด้ำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 การบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วน จะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและชุมชน พัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดตราด และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้มีศักยภาพ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับเพ่ือนบ้านในด้านการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 3) ปัจจัยด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโยลี 
 ข้อมูลในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่าง ๆ จัดท าเป็น application 2-3 ภาษา 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งานส าหรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนา
เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ 
 4) ปัจจัยด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณจุดผ่ำนแดน  
 โดยใช้บัตรผ่านแดนหรือบอร์ดเดอร์พาส (Border Pass) แทนการใช้ (Passport) ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และยังช่วยลดปัญหาการหลอกลวงแรงงานไปท างานและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย การเร่งเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเส้น-โพธิสัตว์ ให้ใช้งานได้จริงโดนเร็ว
และมีความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดึงนักนักท่องเที่ยวเข้ามาฝั่งไทย และเป็นการเพ่ิมมูลค่า
การค้าชายแดนอีกด้วย  
 5) นโยบำยภำครัฐ  
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 ต้องมีความจัดเจนและต่อเนื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยยังคงไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มี
การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวมาแล้วหลายแผนงาน แต่เติบโตและพัฒนาไปอย่างไม่เป็นระบบ 
การอนุมัติการลดหย่อนภาษีให้นักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อของ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตร มีการสร้างแลนด์มาร์คเพ่ือสร้างจุดดึงดูดทางแหล่งท่องเที่ยว จัดท าแนวทาง หรือจัดท า
แผนการจัดการการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ 
 1) ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ภาครัฐต้องประสานงานอย่างมีคุณภาพ
ในกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องประสานความร่วมมือกับกลุ่ ม
ประเทศ CLMV ในด้านต่าง ๆ ด้วย 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าประมง สินค้าเกษตร ไปจนถึงสินค้าเกษตรแปรรูป 
และสินค้าอ่ืน ๆ ที่ชาวบ้านในชุมชนสามารผลิตเองได้ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาลิ้มลอง โดยภาครัฐช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ และบอกต่อ เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วย 
 3) ควรเปิดให้สายการบินอ่ืน ๆ เข้าร่วมลงทุนในสนามบินตราด เพราะค่าโดยสารมีราคา
ค่อนข้างสูง เนื่องมาจากการผูกขาดของสายการบินเพียงสายเดียว  
 4) หากพิจารณาจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆ และถนนหนทางใน
การเดินทางพบว่า เส้นทาง R10 มีศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
ร่วมกันได้ จึงควรจัดรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดแรลรี่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้ รถทัวร์ เป็นต้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว  
 5) ท่าเรือส าหรับเทียบท่าในเขตจังหวัดต่าง ๆ หรือเกาะต่าง ๆ ในเขตอ่าวไทย ถ้าหากพ้ืนที่ใด
มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ ควรมีการขุดร่องน้ าให้ลึกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือ 
Cruise ซึ่งอีกเป็นช่องทางหนึ่งของบริการท่องเที่ยว เพ่ือพักผ่อน และสร้างความเพลิดเพลินไปกับการ
แสดง แสง สี เสียง และอาหารหลากหลายบนเรือส าราญได้ ตรงนี้จะสามารถรายได้จากการท่องเที่ยว
ทางเรือได้อีกเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน 
 6) จัดท าคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-CLMV ส าหรับนักท่องเที่ยว ที่มีรายละเอียด
การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง แผนที่แสดงเส้นทาง ที่พัก ร้านอาหาร 
ข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่พ้ืนที่ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ทั้งนี้ควรจัดท าในรูปแบบ 2 
ภาษา และมี QR Code เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน และให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ด้วย  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในครั้งต่อไป 
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 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย -กัมพูชา กรณีศึกษา
เส้นทาง R10 ในครั้งนี้ พบว่า เส้นทางนี้มีศักยภาพมาก ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การ
ขนส่ง อนาคตหากโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้แล้วเสร็จลง และจุดผ่าน
แดนต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดนสากลได้ทั้งหมด จะยิ่งท าให้เส้นทางนี้มีศักยภาพและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากนีผู้้ศึกษายังพบว่า ในพ้ืนที่เส้นทางที่มีการพัฒนาให้เกิดมีศักยภาพในทุก ๆ ด้านแล้ว 
ย่อมมีผลสืบเนื่องไปถึงการท่องเที่ยวด้วย ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจ านวนมากที่ต้องการสัมผัสกับการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนะธรรม เชิงสุขภาพรวมทั้งเชิงระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับ
ความทันสมัย สะดวกสบาย ความตื่นตาตื่นใจกับ application และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น าเข้ามาใช้
เพ่ืออ านวยความสะดวกปลอดภัย ตลอดการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะในยุคที่โลก
เราก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society) 
 เพราะฉะนั้นหากมีการศึกษาในครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรจะท าการศึกษาในเรื่องของการค้าการ
ลงทุน ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเส้นทางใหม่ๆ ที่ภาคเอกชนได้ท าการส ารวจไว้แล้วอีก
หลายเส้นทาง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่ท้าทายและน่าสนใจอย่างยิ่ง 
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กำรประเมินโครงกำรคัดเลือกปลัดอ ำเภอดีเด่น (ปลัดอ ำเภอแหวนทองค ำ) 

วีรภัทร สุวรรณธาดา* 

 

บทคัดย่อ 

  การประเม ิน โครงการค ัด เล ือกปล ัดอ า เภอด ีเด ่น  (ปล ัดอ า เภอแหวนทองค า )  มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น 
(ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในความคิดเห็นของข้าราชการต่อโครงการ 
และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง แก้ไข โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการการ
ค้นคว้าผ่านเอกสาร ส ารวจแบบสอบถามจากข้าราชการกรมการปกครองที่ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย จ านวน 53 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน ในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติที ่ใช้ว ิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงผลการ
ประเมินจากเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดไปหาเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จน้อยที่สุด ดังนี้ 
ด้านส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการประเมินในระดับเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า ส่งเสริมให้ปลัดอ าเภอ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ รองลงมาได้แก่ ด้านการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า การได้รับยกย่อง
ผลงาน และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและประชาชน ท าให้มีขวัญก าลังใจมากขึ้น 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า ท าให้ประชาชนรู้จัก
ผลงานของกรมการปกครองและปลัดอ าเภอมากขึ้น และด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก พบว่า ผู้เคยได้รับรางวัลเห็นว่าด้านนี้มีความส าคัญน้อยที่สุดจาก
เป้าหมายทั้งหมด เนื่องจากมองว่ายังไม่ได้รับสนับสนุนในเรื่องความก้าวหน้าในการรับราชการมากนัก 
 
ค ำส ำคัญ: ประเมินโครงการ ปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอแหวนทองค า กรมการปกครอง 
 

1. บทน ำ 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การ
ปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูร การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน และให้การบริหารราชการในระดับ
พ้ืนที่มีความเข้มแข็ง ความมั่นคงและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารราชการส่วนภูมิภาค อัน
ประกอบด้วย ที่ท าการปกครองจังหวัดและท่ีท าการปกครองอ าเภอ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงจากการบริหาร
ราชการส่วนกลางลงไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมการปกครอง ผ่านค่านิยมหลัก คือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
 “ปลัดอ าเภอ” ถือเป็นต าแหน่งหลักของกรมการปกครองที่ส าคัญยิ่งในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ปลัดอ าเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอในการบริหารราชการภายในพ้ืนที่อ าเภอ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้น านโยบาย
ของรัฐบาลและภารกิจของกรมการปกครอง ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ระดับ
อ าเภอ มีการปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีบทบาท อ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยแท้ 
 ดังนั้น กรมการปกครองจึงได้พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของปลัดอ าเภอผ่าน
โครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น โดยในระยะแรกปี พ.ศ. 2552 – 2554 ได้ด าเนินการคัดเลือก
ปลัดอ าเภอ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีเด่น (พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในพ้ืนที่เฉพาะอ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนา
ทวี และอ าเภอจะนะ) ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ได้ขยายกรอบพื้นที่ด าเนินโครงการเป็นคัดเลือกจาก
ปลัดอ าเภอผู ้ปฏิบัติงานดีเด่นจากทั่วประเทศ และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการคัดเลือก
ปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า)” โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและให้น้ าหนัก
ความส าคัญตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอใน 4 ประเด็น คือ 
 ประเด็นที่ 1 วิสัยทัศน์ของปลัดอ าเภอ 
 ประเด็นที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมของปลัดอ าเภอ 
 ประเด็นที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
ภารกิจของกรมการปกครอง 
 ประเด็นที่ 4 ผลส าเร็จของงานหรือโครงการที่เกิดจากการริเริ่มของปลัดอ าเภอ และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับอ าเภอในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
 จากการด าเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) ที่ผ่านมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะหนึ่งนั้น ยังไม่มีการประเมินผลโครงการมาก่อน จึงท าให้โครงการ 
ขาดการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันโครงการไม่ได้รับความสนใจจากปลัดอ าเภอ
มากนัก เห็นได้จากปลัดอ าเภอมีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกน้อยลง ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาและประเมินผล
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โครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) เพ่ือทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และปัญหาอุปสรรค เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือประเมินผลโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในความคิดเห็นของข้าราชการต่อโครงการ 
 2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 

3. ค ำถำมในกำรศึกษำ 
 3.1 โครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างไรบ้าง และวัตถุประสงค์ใดที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดและน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 3.2 โครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง 
 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำร 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2536: 1) กล่าวถึงการประเมินโครงการว่า ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
Project Evaluation ค าว่า Project แปลว่าโครงการ ส่วน Evaluation แปลว่า การประเมินค่าหรือการ
ประเมินผล ส่วนโครงการนั้นหมายถึงกิจกรรมที่จัดท าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ทั้งนี้ ผู้จัดท า
โครงการมุ่งหวังว่าเมื่อจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้แล้วจะบรรลุ
วัตถุประสงค์บางประการหรือหลายประการที่ตั้งไว้ กิจกรรมอย่างเดียวกัน หากมีหลักเกณฑ์ หรือขั้นตอน 
หรือกระบวนการที่ด าเนินการแตกต่างกันก็จะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน กล่าวได้ว่าเป็นคนละโครงการนั่นเอง 
เชาว์ อินใย (2553: 4) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยการ
ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ ตีค่า
ผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555: 71) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเชิงระบบ
เพ่ือการตรวจสอบหรือชี้บ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
 Suchman (1967, อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2543: 1) ให้ความหมายของการประเมิน
โครงการว่าหมายถึง การใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือการตัดสินใจว่าโครงการ
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ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ ประสบ
ความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 
 จากตัวอย่างนิยามต่าง ๆ ในข้างต้น จะเห็นได้ว่านักวิชาการชาวไทยและนักวิชาการช าว
ต่างประเทศต่างให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความเห็นคล้อยกันว่า การประเมิน
โครงการเป็นการประเมินผลของกิจกรรมว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

 4.2 ตัวแบบท่ีใช้ในกำรประเมินโครงกำร  
 ตัวแบบที่ใช้ในการประเมินในปัจจุบันเกือบทั้งหมด เป็นตัวแบบที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการ
ประเมินทางการศึกษา ต่อมาได้มีผู้น ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินโครงการต่าง ๆ ตัวแบบเหล่านี้ 
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ (สุวิมล ติรกานันท,์ 2543: 39-40) 
 1) ตัวแบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective Based Model) ในกลุ่มนี้มุ่งให้
ความสนใจเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์ 
 2) ตัวแบบที่มุ่งเน้นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน (Judmental Evaluation Model) 
กลุ่มท่ีสองนี้ให้ความสนใจกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน 
 3) ตัวแบบที่มุ่งช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ (Decision – oriented Evaluation Model) 
กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มุ่งผลิตสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
 ในที ่นี ้จะน าเสนอตัวแบบ Goal Attainment Model ของ Tyler ซึ ่ง เป ็นต ัวแบบใน
การศึกษาชิ้นนี้  ซึ่ง Tyler เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการประเมินที่เน้นวัตถุประสงค์ โดยได้พัฒนารูปแบบ
การประเมิน เพ่ือใช้ในการศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพของโรงเรียนประเภทต่าง ๆ ใน
โครงการ The Eight-Year Study (ค.ศ.1932-1940) ของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 2 
ประการ คือ 1) เพื่อตรวจสอบดูว่า จุดมุ่งหมายของโครงการซึ่งได้ก าหนดไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมนั้นได้บรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด และ 2) เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
การด าเนินโครงการ โดยมีขั้นตอนการประเมินตามรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ที่ ฟิทซ์แพททริก 
แซนเดอร์ และวอร์เธน ได้สรุปไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษาไว้กว้าง ๆ 
 2) จ าแนกประเภทของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษาไว้ให้ชัดเจน 
 3) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะต้องเกิดพฤติกรรมอะไรบ้าง อาจจะเป็นพฤติกรรมรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ 
 4) ก าหนดสถานการณ์ ก าหนดและเลือกเนื้อหาส าคัญ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
 5) ประเมินโครงการ โดยเลือกและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้
ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ระบุว่า ได้มีการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพียงใด 
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 6) เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 7) วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ตามจุดประสงค์ เพ่ือพิจารณา
การบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ทั้งนี้ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เป็นรูปแบบที่มุ่งตรวจสอบหรือเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่
คาดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือการด าเนินโครงการ การประเมิน
ตามรูปแบบนี้ จะช่วยให้ได้สารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์จึงเหมาะส าหรับการประเมินผลสรุปรวมหลังการด าเนินโครงการสิ้นสุดลง
แล้วว่า ได้ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555: 119-122) 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรประเมิน 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินผลโครงการ
คัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) ในครั้งนี้เป็นการประเมินหลังการด าเนิน
โครงการ เพ่ือที่จะทราบว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้ 
 5.1 ด้านส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.1.1 ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
  5.1.2 ประสิทธิภาพ (ประหยัดทรัพยากร คน เงิน วัสดุ เวลา) 
  5.1.3 ประโยชน์ของทางราชการ 
  5.1.4 ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี  
 5.2 ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  5.2.1 การมีขวัญก าลังใจ 
  5.2.2 การยอมรับตัวบุคคล (จากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ประชาชน) 
 5.3 ด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
  5.3.1 การได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญท้าทาย 
  5.3.2 การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปรับปรุงและพัฒนางาน 
  5.3.3 การได้รับการอบรมในหลักสูตรส าคัญเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
  5.3.4 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
 5.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  5.4.1 ท าให้ประชาชนรู้จักผลงานของปลัดอ าเภอมากข้ึน 
  5.4.2 ท าให้ประชาชนรู้จักผลงานของกรมการปกครองมากข้ึน 
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6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางราชการซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับโครงการคัดเลือก
ปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากข้าราชการที่เคยเข้า
ร่วมโครงการ และได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จ านวน 53 คน และสัมภาษณ์ข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ จ านวน 2 ราย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ตอบแล้วทั้งหมดมาท าการ
วิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช้ส าหรับอธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ามาศึกษา คือ ข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นต่อโครงการ 
 

7. ผลกำรประเมิน 

 7.1 ภูมิหลังกลุ่มตัวอย่ำง 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ยัง
ปฏิบัติราชการอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นปลัดอ าเภอหรือผู้เคยด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ
ที่เคยเข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จ านวนทั้งสิ้น 53 คน ประกอบด้วย 
เพศ อายุ อายุราชการ ต าแหน่ง ระดับ การครองต าแหน่งปลัดอ าเภอ ภาคที่สังกัด ระดับการศึกษา 
รางวัลสูงสุดที่ได้รับ และพ้ืนที่ที่ได้รับรางวัล 
 เพศ กลุ่มอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 88.68) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 11.32) 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 34-40 ปี เท่ากับอายุระหว่าง 41-47 ปี โดยมีอายุ
สูงสุด 58 ปี อายุต่ าสุด 29 ปี และอายุเฉลี่ย 43.92 ปี 
 อายุราชการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 7-13 ปี รองลงมาคือ 21-27 ปี 
โดยมีอายุราชการสูงสุด 33 ปี อายุราชการต่ าสุด 6 ปี และมีอายุราชการเฉลี่ย 16.85 ปี 
 ต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ จ านวน 46 คนรองลงมาคือ 
ป้องกันจังหวัด จ านวน 4 คน นายอ าเภอ จ านวน 2 คน และเจ้าพนักงานปกครอง จ านวน 1 คน 
 ระดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ จ านวน 29 คน รองลงมา
คือ ระดับช านาญการ จ านวน 21 คน และระดับปฏิบัติการ ระดับอ านวยการต้น ระดับอ านวยการสูง 
เท่ากันที่จ านวนระดับละ 1 คน 
 ระยะเวลาในการครองต าแหน่งปลัดอ า เภอ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ครองต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอที่อายุราชการ 7-11 ปี เท่ากับอายุราชการ 12-16 ปี โดยมีอายุราชการในต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอมากที่สุด 30 ปี อายุราชการน้อยที่สุด 5 ปี และอายุราชการเฉลี่ยที่ 14.04 ปี 
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 ภาคที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปัจจุบันปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคกลาง รองลงมา คือ ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ใกล้เคียงกับภาคใต้ และน้อยที่สุดในภาคเหนือ 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 44 คน และ
ปริญญาตรี จ านวน 9 คน 
 รางวัลสูงสุดที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (พ.ศ. 2556-2561) จ านวน 
21 คน เท่ากับรางวัลชมเชย (พ.ศ. 2556-2561) จ านวน 21 คน รองลงมา คือ รางวัลชนะเลิศระดับ
เขต (พ.ศ. 2555) จ านวน 7 คน และรางวัลชนะเลิศระดับภาค (พ.ศ. 2555) จ านวน 4 คน 
 พ้ืนที่ที่ได้รับรางวัล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับรางวัลในพื้นที่ปกติ จ านวน 49 คน และพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 คน 

 7.2 ควำมเห็นของผู้ด ำรง/เคยด ำรงต ำแหน่งปลัดอ ำเภอที่เคยเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 สรุปการประเมินในภาพรวมของโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวน
ทองค า) ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” ซึ่งสามารถเรียงผลการประเมินจาก
เป้าหมายที่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดไปหาเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
  7.2.1 ด้านส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับ “เห็นด้วย
มากที่สุด” โดยประเด็นที่ได้รับการประเมินมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผล
งานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ รองลงมาได้แก่ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในพื้นท่ี และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามล าดับ 
  7.2.2 ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับ “เห็น
ด้วยมากที่สุด” โดยประเด็นที่ได้รับการประเมินมากที่สุด ได้แก่ การได้รับยกย่องผลงาน รองลงมา
ได้แก่ การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและประชาชน และการมีขวัญก าลังใจ 
ตามล าดับ 
  7.2.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับ “เห็นด้วยมาก
ที่สุด” โดยประเด็นที่ได้รับการประเมินมากที่สุด ได้แก่ ท าให้ประชาชนรู้จักผลงานของกรมการปกครอง
มากขึ้น รองลงมาได้แก่ ท าให้ประชาชนรู้จักผลงานของปลัดอ าเภอมากข้ึน 
  7.2.4 ด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ตรงกับระดับความคิดเห็นในระดับ “เห็นด้วยมาก” 
โดยประเด็นที่ได้รับการประเมินมากที่สุด ได้แก่ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปรับปรุงและพัฒนา
งาน รองลงมาได ้แก่ การได ้ร ับมอบหมายงานที ่ส าค ัญท้าทาย การได ้ร ับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา และการได้รับการอบรมในหลักสูตรส าคัญเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการประเมินโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) 
 
 

เป้ำหมำย 

กำรประเมินโครงกำรคัดเลือกปลัดอ ำเภอ
ดีเด่นฯ (ร้อยละ) 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำก
ที่สุด 

X  S.D. 

ภาพรวมโครงการ 1.01 2.35 12.39 22.56 61.70 4.42 0.76 
1. ด้านส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ี 0.12 0 7.20 19.79 72.89 4.66 0.58 
     1.1 ผลงานเป็นท่ีประจักษ ์ 0 0 3.77 18.77 77.36 4.77 0.52 
     1.2 ประสิทธิภาพ  0.47 0 15.57 32.07 51.89 4.35 0.75 
     1.3 ประโยชน์ของทางราชการ 0 0 5.66 11.32 83.02 4.77 0.54 
     1.4 ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 0 0 3.77 16.98 79.25 4.75 0.51 
2. ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 0.63 2.31 8.38 13.84 74.84 4.60 0.78 
     2.1 การมีขวัญก าลังใจ 1.89 3.77 9.43 3.77 81.13 4.58 0.95 
     2.2 การยอมรับตัวบุคคล 0 1.26 8.17 20.76 69.81 4.59 0.68 
     2.3 การได้รับยกย่องผลงาน 0 1.89 7.55 16.98 73.58 4.62 0.71 
3. ด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจ 3.30 7.08 16.04 22.64 50.95 4.11 0.93 
     3.1 การได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย 0 1.89 9.43 26.42 62.26 4.49 0.75 
     3.2 การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 0 0 3.77 16.98 79.25 4.75 0.515 
     3.3 การได้รับการอบรมที่ส าคญั 7.55 20.75 24.53 22.64 24.53 3.36 1.27 
     3.4 การได้รับสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบญัชา 

5.66 5.66 26.41 24.53 37.74 3.83 1.17 

4. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 0 0 17.93 33.97 48.11 4.31 0.76 
     4.1 รู้จักปลัดอ าเภอดีเด่นมากขึ้น 0 0 22.64 32.08 45.28 4.23 0.80 
     4.2 รู้จักผลงานของกรมการปกครอง
มากขึ้น 

0 0 13.21 35.85 50.94 4.38 0.71 

 
7.3 ปัญหำและอุปสรรค  

 ผู้เขียนขอน าเสนอผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการฯ จัดแบ่งกลุ่มได้จ านวน 10 หัวข้อ โดยสามารถเรียงจาก
หัวข้อที่กล่าวถึงมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปนี้ 
  7.3.1 การไม่ให้ความส าคัญต่อโครงการฯ ของปลัดอ าเภอ เนื่องจากข้อจ ากัดในการ
จัดท าผลงาน การน าเสนอผลงาน และขั้นตอนการคัดเลือกที่ละเอียด และบางส่วนมองว่าเมื่อได้รับ
รางวัลก็ไม่ส่งผลต่อการเลื่อนระดับในอนาคต 
  7.3.2 ไม่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
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  7.3.3 แนวทางการคัดเลือกและรูปแบบรางวัล ซึ่งการคัดเลือกในแต่ละปีมีรูปแบบ
รางวัลไม่เหมือนกัน เช่น แบ่งรางวัลตามกลุ่มเป้าหมายตามภาค หรือในปัจจุบันที่แบ่งตามพ้ืนที่ปกติ 
และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้รางวัลระดับเขตฯ ต่อมาไม่มีระดับเขต เป็นต้น 
  7.3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและเกณฑ์การประเมิน เช่น การมีหลักเกณฑ์
ตัดสินที่กว้างเกินไป เนื่องจากปลัดอ าเภอสามารถท างานในหลายด้าน เช่น ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายทะเบียนและบัตร แต่ปกติแล้วปลัดอ าเภอจะปฏิบัติงานเฉพาะด้านของตัวเอง 
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกันในแต่ละปี เช่น บางปีให้น าเสนอผลงานในพ้ืนที่ของผู้เข้ารับ
การประกวด แต่บางปีก็ไม่มีการน าเสนอผลงานในพ้ืนที่ 
  7.3.5 คณะกรรมการคัดเลือก เช่น คณะกรรมการอาจมีความถนัดของงานไม่
เหมือนกัน จึงท าให้การตรวจประเมินมีน้ าหนักคะแนนต่างกันท าให้ผลการตัดสินอาจเคลื่อนไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริง คณะกรรมการบางท่านยังไม่เข้าใจอาชีพปลัดอ าเภออย่างแท้จริง และคณะกรรมการ
ซักถามผู้เข้าประกวดน้อยไป 
  7.3.6 การไม่ได้รับสนับสนุนในการท างาน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยังไม่ได้รับมอบหมาย
งานที่ท้าทาย ขาดการสนับสนุนในการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน จนบางครั้งต้องใช้ทุนส่วนตัว 
  7.3.7. ระยะเวลาในการคัดเลือก กล่าวคือ ระยะเวลาในการคัดเลือกระดับจังหวัด
ค่อนข้างกระชั้นชิด ท าให้เตรียมตัวไม่ทัน มีปฏิทินการด าเนินโครงการฯ ไม่ชัดเจน 
  7.3.8 ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความส าคัญต่อโครงการฯ เท่าท่ีควร 
  7.3.9 ด้านการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ กองการเจ้าหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ให้มากกว่านี้ และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของปลัดอ าเภอดีเด่นที่ได้รับรางวัล 
  7.3.10 หัวข้ออื ่น ๆ เช ่น เป็นโครงการที ่ด ี สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้ก ับ
ผู้ปฏิบัติงานได้ ผู้เข้าประกวดขาดความเข้าใจในการจัดท าแฟ้มผลงานหรือเอกสารผลงานที่ดี ผู้ที่ได้รับ
รางวัลปลัดอ าเภอแหวนทองค าจะมีความกดดัน เพราะเกิดความคาดหวังจากทุกภาคส่วน 

 7.4 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงกำร 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการสามารถแบ่งกลุ่มได้จ านวน 6 หัวข้อ โดยสามารถเรียง
จากหัวข้อที่กล่าวถึงมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังต่อไปนี้ 
  7.4.1 การส่งเสริมความก้าวหน้าและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เช่น ควร
มีคะแนนพิเศษหรือคะแนนในการสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลปลัดอ าเภอแหวนทองค าในการสอบ
เลื่อนระดับต่าง ๆ เช่น ช านาญการพิเศษ หรือสอบเข้าอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ ซึ่งจะท าให้ปลัดอ าเภอ
จะเข้าเสนอตัวเพ่ือรับการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าวจ านวนมากขึ้น ควรมีข้ันเงินเดือนพิเศษให้บุคคล
ดังกล่าว และกรมการปกครองต้องก าหนดมาตรฐานความก้าวหน้าเป็นพิเศษแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 
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  7.4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและเกณฑ์การประเมิน เช่น ควรลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจ
ผลงานปลัดอ าเภอ เพ่ือให้เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จริง ๆ ควรมีการลงคะแนนของประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกวด หรือมีการประเมินทีมงานในระดับพ้ืนที่อ าเภอ/ต าบล/ผู้น าชุมชน/
ตัวแทนชาวบ้านด้วย หรือให้ปลัดอ าเภอทุกคนในจังหวัดเป็นผู้ลงคะแนนลับ เสนอปลัดอ าเภอรับรางวัล 
ควรลดรายละเอียดของเอกสารในการจัดท าผลงาน และมุ่งการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และคณะกรรมการให้
มีความหลากหลายมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอ 
  7.4.3 แนวทางการคัดเลือกและรูปแบบรางวัล เช่น ก าหนดเป็นกลุ่ม/ตามลักษณะงาน 
ดังนี้ ดีเด่นกลุ่มงานบริการ (งานทะเบียนและบัตร) ดีเด่นด้านการอ านวยความเป็นธรรมการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน และดีเด่นด้านความมั่นคง หรือก าหนดตามสายการปฏิบัติงานให้ชัดเจนแต่ละประเภทงาน เช่น 
ปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน ปลัดอ าเภอฝ่ายทะเบียน ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครอง ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง เป็นต้น หรือก าหนดหลักเกณฑ์ควรแยกตามระดับ เช่น ปฏิบัติการ/ ช านาญการ หรือ
การคัดเลือกควรพิจารณาเป็นภาค หรือตามเขตตรวจราชการ หรือควรใช้รูปแบบเหมือนกับปี พ.ศ. 2555 ซ่ึง
มีผู้ได้รับรางวัลภาคละ 1 คน รวมทั้งประเทศ 4 คน ไม่ต้องแยกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  7.4.4 การประชาสัมพันธ์และการจัดการความรู้ เช่น ควรมีการประชาสัมพันธ์
โครงการและผลการคัดเลือก ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลด้วย ควรจัดอบรมสัมมนา
ปลัดอ าเภอทั่วประเทศเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและแนวทางการเตรียมการส่วนบุคคล
เพ่ือให้เข้าสู่โครงการฯ หรือส่งเสริมให้เกิดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอแหวน
ทองค าในระดับพ้ืนที่ประเทศ จังหวัด อ าเภอ เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับประโยชน์จากกระบวนการคิด 
วางแผน และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติของปลัดอ าเภอแหวนทองค า 
  7.4.5 การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับรางวัล เช่น ควรจัดส่งเข้ารับการศึกษาอบรม
ฯ ของกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่น มีการเสนอให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือจัด
ให้มีการประชุมปลัดอ าเภอแหวนทองค าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสะท้อนปัญหาอุปสรรคการท างานเชิงลึก
ในพ้ืนที่ และพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน 
  7.4.6 หัวข้ออ่ืน ๆ เช่น โครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น(ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ดี สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ควรให้มี
เครื่องหมายสัญลักษณ์ในเครื่องแบบเพ่ือบอกให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นปลัดอ าเภอแหวนทองค า
เช่นเดียวกับเข็มครุฑทองค าของรางวัลข้าราชการพลเรือน เป็นต้น และระยะเวลาในการด าเนินการ
ควรก าหนดให้ชัดเจนในแต่ละปีเพื่อให้มีการเตรียมข้อมูลและเตรียมผลงานได้ทัน 
 

8. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

 การประเมินผลโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 จากผลการประเมินพบว่า ผู้เคยได้รับรางวัลเห็นว่าโครงการประสบผลส าเร็จด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด โดยแสดงความคิดเห็นว่าโครงการนี้ท าให้ปลัดอ าเภอมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
รองลงมาคือด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งการได้รับยกย่องผลงาน และการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและประชาชน จะท าให้มีขวัญก าลังใจมากขึ้น ด้านการประชาสัมพันธ์ 
กรมการปกครองยังไม่ประชาสัมพันธ์โครงการมากเท่าที่ควร และควรประชาสัมพันธ์ผลงานของ
ปลัดอ าเภอให้ประชาชนทราบด้วย และสุดท้ายด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ผู้เคยได้รับรางวัล
แสดงความคิดเห็นว่า ท าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปรับปรุงและพัฒนางาน แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการฯ นี้ ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเลื่อนระดับที่สูงขึ้นเป็นพิเศษกว่าคนที่ไม่เข้า
ร่วมโครงการแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ว่าควรสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 ทั้งนี้ ในระดับนโยบาย กรมการปกครอง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น (ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) ให้ดียิ่งขึ้นได้ และระดับปฏิบัติการ 
หน่วยปฏิบัติสามารถน าปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิงและน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการคัดเลือกปลัดอ าเภอดีเด่น 
(ปลัดอ าเภอแหวนทองค า) ให้ดียิ่งขึ้นได้ เช่น หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก หลักเกณฑ์
การตัดสินและวิธีการประเมิน การส่งเสริมความก้าวหน้า และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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ศรัณยา  สุนทรีรัตน์* 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน NECTEC โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
พนักงาน NECTEC ในส่วนของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายสนับสนุน จ านวน 286 ราย โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงผสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิมธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากผล
การศึกษาพบว่า  

1. กลุ่มตัวอย่างพนักงาน NECTEC ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท รายได้ 30,001 – 50,000 บาท/เดือน และมีอายุ
การท างาน 1 – 5 ปี  

2. ความสามารถทางสติปัญญา คุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน NECTEC โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ความสามารถทางสติปัญญา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงาน NECTEC 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ขนาด
ของอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.720 อยู่ในระดับมาก 

4. คุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงาน NECTEC 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ขนาด
ของอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.695 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 

ค ำส ำคัญ : ความสามารถทางสติปัญญา คุณภาพชีวิตในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
Email: sarunya.suntalelat@nectec.or.th 
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1. บทน ำ 
ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อ

การเปลี่ยน แปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในแง่ของธุรกิจและการด าเนินการ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ และจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญอันเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้องค์การพัฒนาและสร้างความสามารถ
ในการได้เปรียบในการแข่งขันนั่นก็คือ ทรัพยากรบุคคล โดยทรัพยากรบุคคลนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ทั้งนี้ มอนดี และโน  (Mondy 
and Noe, 1996: 4) ได้ให้ค าจ ากัดความส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า เป็นการใช้
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ดังนั้นในทุก ๆ องค์การหากต้องการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้คลอบคลุมในทุก ๆ ด้าน รวมถึงมี
ความต้องการทรัพยากรและไขว่คว้าหาทรัพยากรที่มีคุณค่าเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรจนถึง
กระบวนการรักษา เพ่ือให้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยผลักดันองค์การให้บรรลุความส าเร็จดัง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ทรัพยาการบุคคลตั้งแต่ระบบปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารนั้นจ าเป็นที่
จะต้องมีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะพัฒนางานพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้
ตนเองประสบความส าเร็จในงาน และยังจะส่งผลต่อเนื่องให้ประสบความส าเร็จในชีวิตอีกด้วย ดังนั้น
องค์การต่าง ๆ จึงมีความพยายามที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพและดึงศักยภาพของบุคลากร
เหล่านั้นออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้อยู่กับองค์การให้นานที่สุด  ด้วยวิธีการยกระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรให้สูงขึ้นเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้ทรัพยากรบุคคล
เหล่านั้นอยู่ในองค์การต่อไป 

ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC เป็นหน่วยงาน
หนึ่งภายใต้การก ากับดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
ศูนย์เฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยอ้างอิง
มาตรฐานระดับชาติของประเทศไทย โดยภารกิจหลักคือ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การ
ด าเนินการวิจัยเองเพ่ือเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ทั้งหมดที่กล่าวมาใน
ข้างต้นนั้นพบว่าภารกิจหลักของพนักงานในหน่วยงาน จ าต้องด าเนินการให้ผลงานนั้นออกมาดีมี
คุณค่า เพราะผลงานทุกชิ้นนั้นย่อมเป็นตัวแทนของภาครัฐ และยังจะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ
เช่นกัน  

เมื่อพิจารณาในแง่ของจ านวนพนักงานของ NECTEC ทั้งในส่วนของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ
ฝ่ายสนับสนุนทั้ง 669 คนนั้น หากจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จะพบว่าพนักงานที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมีทั้งสิ้น 142 คน ปริญญาโท 288 คน ปริญญาตรี 220 คน และระดับที่ต่ ากว่าปริญญาตรี
มีเพียง 19 คน และในจ านวนพนักงานทั้งหมดส่วนหนึ่งจะประกอบไปด้วยพนักงานที่ต้องใช้ทุนเล่า



 

542 

เรียนจากส านักงานกพ หรือ ทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจากข้อมูลที่ได้กล่าวมา
นั้นในจะพบว่า ระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณผลงานและประสิทธิภาพในการท างานที่ต่างกันอีกด้วย  

รวมไปถึงการที่ NECTEC เองที่นับได้ว่าเป็นหน่วยงานราชการ สวัสดิการ ผลตอบแทน ในด้าน
ต่าง ๆ ย่อมคล้ายคลึงกับส่วนงานราชการทั่วไป แต่จุดเด่นคือสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ที่
แตกต่างจากส่วนราชการทั่วไปได้ เนื่องจากมีความสามารถในการบริหารงานและเงินด้วยตนเอง แต่
จะไม่เกินข้อกฎหมายที่ได้มีการตราไว้ และยังคงมีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ประธานในการประชุมในเรื่องที่ส าคัญอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่เพ่ือ
พัฒนาประเทศต่อไป ในด้านของคุณภาพชีวิตต่าง  ๆ อาทิเช่น ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือ 
ความก้าวหน้า ความปลอดภัย ด้วยคุณภาพชีวิตในด้านต่าง  ๆ เหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยเช่นกัน จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผลงานที่ออกมาดีมีคุณค่าเหล่านั้น ปัจจัย
ที่เป็นส่วนกระตุ้นที่ส าคัญย่อมมาจากสภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานรวม
ไปถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา และเพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความสามารถทางด้านสติปัญญาอันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  
NECTEC นั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดในการน าความรู้ที่ได้เรียนมาสังเคราะห์และศึกษาถึงปัญหา
ดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ยังจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน NECTEC ในอนาคตต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน NECTEC 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน NECTEC 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน NECTEC เพ่ือที่จะท าให้
ทราบถึงลักษณะคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน NECTEC และยังส่งผลให้ผู้บริหารสามารถ
น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวคิดในการวางแผนหาแนวทางที่เหมาะสมกับพนักงานขององค์การเพ่ือ
ประสิทธิภาพของการท างานจะได้ออกมาตามเป้าหมาย โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 1) ด้านความสามารถทางสติปัญญา ได้แก่ ความถนัดเกี่ยวกับตัวเลข 
ความเข้าใจภาษา ความไวในการรับรู้ การให้เหตุผลเชิงอนุมาน การให้เหตุผลเชิงอุปมาน ความเข้าใจ
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ในการมองภาพรูปทรงต่าง ๆ และความจ า 2) ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ การได้รับ
ค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมการท างานดีมีความปลอดภัย ความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน การพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม 
ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่าย จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  พนักงานศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในส่วนของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายสนับสนุน  
จ านวน 669 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560) โดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้ตารางค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) หาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 286 ราย  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ควำมสำมำรถด้ำนสติปัญญำ 

1.ความถนัดเกี่ยวกับตัวเลข 
2.ความเข้าใจภาษา 
3.ความไวในการรับรู ้
4.การให้เหตผุลเชิงอนุมาน 
5.การให้เหตผุลเชิงอุปมาน 
6.ความเข้าใจในการมองภาพรูปทรงต่าง ๆ 
7.ความจ า 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

1.การไดร้ับค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม 
2.สภาพแวดล้อมการท างานดีมีความปลอดภัย 
3.ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
4.การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
5.การบูรณาการทางสังคม 
6.ประชาธิปไตยในองค์การ 
7.ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
8.ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

1.คุณภาพของงาน 
2.ปริมาณงาน 
3.เวลา 
4.ค่าใช้จ่าย 



 

544 

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) มีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไปในทุกตัวแปร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท า
การประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติพ้ืนฐานแบบร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือ
วัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) จากนั้นจึงใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 รายในประเด็นที่สนใจ ด้วยวิธีการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Sampling) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษา คือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ของพนักงำน 
 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของพนักงาน NECTEC ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และอายุการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 166 คน (ร้อยละ 58.0) ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 40 ปี จ านวน 152 คน (ร้อยละ 53.1) โดยมี
สถานภาพสมรส จ านวน 149 คน (ร้อยละ 52.1) และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 127 
คน (ร้อยละ 44.4) โดยส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 – 50,000 บาท/เดือน จ านวน 135 คน (ร้อยละ 
47.2) และมีอายุงานส่วนใหญ่ 1 – 5 ปี จ านวน 115 คน (ร้อยละ 40.2)  

4.2 ข้อมูลด้ำนควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของพนักงำน NECTEC 
ข้อมูลด้านความสามารถทางสติปัญญาของพนักงาน NECTEC โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยอธิบายได้ดังนี้ พนักงานมีความสามารถทางสติปัญญาอยู่ ในระดับมาก
ทางด้านความสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ด้านความสามารถในการ
สรุปข้อมูล ด้านความถูกต้องแม่นย าของตัวเลข ด้านความสามารถในการอธิบายหรือให้ความรู้แก่
บุคคลอื่น และด้านความสามารถในการจดจ าและระลึกข้อมูลต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20, 4.01, 3.87, 
3.77 และ 3.65 ตามล าดับ 

4.3 ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพนักงำน NECTEC 
ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  NECTEC โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 โดยอธิบายได้ดังนี้ พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมากทางด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ด้านโอกาสในการ
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พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสถานภาพการ
ท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ และด้านการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14, 4.08, 3.91, 3.86, 3.78, 3.58 และ 3.52 
ตามล าดับ และมีคะแนนในระดับปานกลางทางด้านความก้าวหน้ามั่นคงในงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 

4.4 ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน NECTEC 
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยอธิบายได้ดังนี้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก 
ทางด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.24, 4.21, 4.03 และ 3.90 ตามล าดับ 

4.5 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 
   4.5.1 ปัจจัยด้านความสามารถทางสติปัญญามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานNECTEC มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งแสดงว่าความสามารถทางสติปัญญา
โดยรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 
0.720 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีความสามารถ
ทางสติปัญญาโดยรวมมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ความถูกต้องแม่นย าด้านตัวเลข, ความสามารถในการอธิบายหรือให้ความรู้แก่บุคคลอ่ืน , 
ความสามารถในการท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง , ความสามารถในการสรุป
ข้อมูล และความสามารถในการจดจ าและระลึกข้อมูลต่าง ๆ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 
  4.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน NECTEC มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งแสดงว่าคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 0.695 
แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าพนักงานคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยรวมมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม, สถานภาพการท างานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ,
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน, โอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคคล, การบูรณาการทางสังคม, 
ความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิต และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.00 ส่วนด้านประชาธิปไตยในองค์การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
   จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 1  

ความสาม ารถทางสติ ปัญญามี อิ ท ธิ พล ต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC 

ยนืยนัสมมตฐิาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   1.1 

ความถูกต้องแม่นย  าด้านตัว เล ม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   1.2 

ความ ามารถในการอธิบายหรือให้ความรู้แก่
บุคคลอื นม อิทธิ ลต่อ ระ ิทธิ า การท างาน อง
 นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   1.3 

ความ ามารถในการท างานท  ได้รับมอบหมายได้
อยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ม อิทธิ ลต่อ ระ ิทธิ า 
การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   1.4 

ความ ามารถในการ รุ  ้อมูลม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   1.5 
 

ความ ามารถในการจดจ าและระลึก อ้มูลต่างๆม 
อิทธิ ลต่อ ระ ิทธิ า การท างาน อง นักงาน 
NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

สมมติฐาน
ข้อที่ 2 

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ก า ร ท า ง า น มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน NECTEC 

ยนืยนัสมมตฐิาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.1 

ผลตอบแทนท  เ  ยง อและยุติธรรมม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.2 

 ถาน า การท างานม ความ ลอด ยัและ ่งเ ริม
 ุ  า ม อิทธิ ลต่อ ระ ิทธิ า การท างาน อง
 นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.3 

ความกา้วหน้าและความมั นคงในงานม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.4 

โอกา ในการ ฒันา กัย า บุคคลม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.5 

การบูร าการทาง ังคมม อิทธิ ลต่อ ระ ิทธิ า 
การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.6 

 ร ะ  า ธิ  ไ ต ย ใ น อ ง ค ก า ร ม อิ ท ธิ  ล ต่ อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.7 

ความ มดุลระหวา่งการท างานกบั  วิตม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 มมติฐาน
 อ้ท   2.8 

ลกั  ะงานท  เ ็น ระโย น ต่อ ังคมม อิทธิ ลต่อ
 ระ ิทธิ า การท างาน อง นกังาน NECTEC 

ยนืยนั มมติฐาน Pearson Correlation 

 
 
 



 

547 

5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงด้ำนสติปัญญำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนของพนักงำน NECTEC  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสติปัญญามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
NECTEC ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา ช านาญเวช (2551)  ที่ได้ท าการศึกษาใน
เรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถทางสติปัญญามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท างานของพนักงาน
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคล้องกับแนวคิด ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2541: 48) ที่กล่าวว่าความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual ability) คือความสามารถ
ของบุคคลที่ย่อมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะทางพันธุกรรม และสภาพสิ่งแวดล้อม โดยความสามารถ
ทางสติปัญญาสามารถแสดงออกมาผ่านความส าเร็จของงาน ทั้งจากผลงานที่โดดเด่นหรือผลงานที่
ล้มเหลว เป็นต้น ทั้งนี้การวัดความสามารถทางสติปัญญาสามารถทดสอบได้จากแบบทดสอบ IQ 
(Intellectual Quotient test) ทั้งนี้ลักษณะความสามารถทางสติปัญญาที่แตกต่างกันนั้นย่อมท าให้แต่
ละบุคคลมีความสามารถที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังจะส่งผลต่อการท างาน โดยสามารถเลือกประเภทงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถนั้นได้ ซึ่งได้แสดงลักษณะความสามารถทางสติปัญญา 

5.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนคุณภำพชี วิตในกำรท ำงำนที่ มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน NECTEC  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน NECTEC ในระดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สมาภรณ์ สุขโสม, ธนายุ ภู่วิทยาธร และอรรถ
พงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานประสิทธิภาพการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ
แนวคิดของติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2530: 15) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า ชีวิตการท างานที่มี
ศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคลากร นั่นคือชีวิตการท างานที่ไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบและสามารถสนองความต้องการพ้ืนฐานที่ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ชาญชัย อา
จินสมาจาร (2535: 38) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง
คนงานกับสิ่งแวดล้อมของการท างานทั้งหมดพร้อมทั้งมิติทางด้านมนุษย์ (Human Dimension) ที่เพ่ิมเข้า
ไปเสริมมิติด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ และสันติ บางอ้อ (2540: 39-40) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน
ไว้ว่า เป็นสิ่งที่คนเราจะสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตได้โดยมี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมใน
การท างานจะเป็นสิ่งที่ท าให้คนเรามีความสุขกับการท างานเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
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 5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 
  5.3.1 ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน NECTEC มีคุณภาพชีวิตในการ

ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านความก้าวหน้ามั่นคงในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงาน NECTEC ควรเน้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้ามั่นคงใน
งานมากที่สุด ด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน NECTEC จัดอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเชิงลึก พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ความไม่ชัดเจนของเกณฑ์การเลื่อนขั้นทั้งในด้านอายุการท างาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกันกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานว่าจากเหตุผลดังกล่าวนั้น ย่อมส่งผลท าให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความมั่นคงในการท างานของ
พนักงาน NECTEC จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าในด้าน
สวัสดิการและสถานะทางสังคมต่าง ๆ ของพนักงานราชการและพนักงานโครงการในหน่วยงานย่อมได้รับ
ผลประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน แต่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าพนักงาน
ราชการและพนักงานโครงการย่อมมีสถานะการท างานไม่มั่นคงเมื่อเทียบกับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเดียวกันในหน่วยงานอ่ืนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาด้านความมั่นคงในการท างานของพนักงานที่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องด้วยความไม่แน่นอนใน
หน้าที่การงาน และเสถียรภาพในการท างานของพนักงาน  
    5.3.2 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน NECTEC ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับมาก 
โดยความสามารถด้านการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้องมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงาน NECTEC มากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นให้
ความส าคัญด้านความ สามารถทางสติปัญญาในการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
เช่น การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในทุกขั้นตอนการท างานเพ่ือท าให้พนักงานมี
ความเข้าใจในงานที่ท าอยู่ได้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนประชุม เตรียมงาน และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น และน าไปใช้
เป็นประสบการณ์ในการท างานและพัฒนาความถูกต้องและรวดเร็วในการท างานต่อไป   
    5.3.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน NECTEC ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่
ในระดับมาก โดยโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน NECTEC มากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล เช่น การจัดให้มีการ
ฝึกอบรมในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรทางด้านความรู้ ความสามารถจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
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ภายในและภายนอกองค์อย่างสม่ าเสมอ การให้โอกาสพนักงานเรียนรู้งานที่ท าเพ่ิมมากข้ึนจากหัวหน้า 
เพ่ือนร่วมงาน และให้โอกาสพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 

 5.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
   5.4.1 จากผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้ามั่นคงใน
งานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  NECTEC และน าผลการศึกษามาก าหนดเป็นแนวทาง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้ามั่นคงในงานให้อยู่ในระดับที่มากขึ้น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานให้ดีขึ้นต่อไป 
    5.4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพ่ิมข้อค าถามในด้านความสามารถทาง
สติปัญญาให้มีปริมาณข้อค าถามสอดคล้องกันกับจ านวนข้อค าถามของตัวแปรอ่ืน ๆ รวมไปถึงศึกษา
ถึงความสามารถทางสติปัญญาในด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
    5.4.3 เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการท างานมีความหมายกว้างมาก ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานด้านอื่น ๆ เพ่ือให้ครอบคลุม และมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 
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กำรบริหำรประสบกำรณ์ลูกค้ำ กรณีศึกษำกระบวนกำรส่งมอบงำนบริกำร
ให้แก่ลูกค้ำศูนย์บริกำรรถยนต์โตโยต้ำในเขตกรุงเทพมหำนครฯ 

บทเรียนจำกประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรที่ด ี

ศรีไพร ทองผล* 

 

บทคัดย่อ 
   กรณีศึกษาศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

กระบวนการส่งมอบงานบริการของศูนย์บริการโตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัย

น าเสนอประสบการณ์ลูกค้าของศูนย์บริการใดบ้างมีผลต่อความพึงพอใจลูกค้าเมื่อน ารถเข้ารับการ

บริการ เพ่ือสรุปผลและเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าต่อการ

ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งด าเนินการเก็บข้อมูลจากศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าทั้งหมด 

15 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารศูนย์บริการ พนักงาน และ

ลูกค้า รวมทัง้สิ้น 80 ท่าน  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์กระบวนการส่งมอบการบริการลูกค้า ของ

ผู้ให้บริการ ที่ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า 15 แห่ง ผลของการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่าศูนย์บริการทุก

แห่ง มีมาตรฐานกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างกัน แต่ส าหรับการบริหารประสบการณ์ลูกค้านั้ น 

การเสนอการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าในทุก ๆ ขั้นตอนการส่งมอบงานบริการ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องรับรองลูกค้า พบว่ามีความแตกต่างกัน และยังมีผลต่อคะแนนค่าความพึงพอใจของ

ลูกค้า ได้แก่ ความหลากหลายของสิ่งอ านวยความสะดวก การเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการ

ส าหรับรถนัดหมาย การดูแลเอาใจใส่ต้อนรับลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นระหว่างน ารถเข้าบริการ 

และการส่งมอบ ดังนั้นศูนย์บริการควรวางระบบการพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการ และการชมเชยและ

ยกย่องรวมถึงรางวัลแก่พนักงานหรือทีมงานที่ประสบความส าเร็จในการสร้างความพึงพอให้กับลูกค้า 

จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การเตรียมความพร้อมของ

ศูนย์บริการส าหรับรถนัดหมาย การดูแลเอาใจใส่ต้อนรับลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นของผู้ให้บริการ

ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ 

 
ค ำส ำคัญ: การบริการที่ดี ศูนย์บริการรถยนต์ 

 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันธุรกิจภาคบริการเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่พบว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ของธุรกิจภาคงานบริการมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่าภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเป็น
อย่างมากจากกราฟภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของภาคธุรกิจทั่ว
โลกปี 2016ประกอบไปด้วยสัดส่วนของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจภาคบริการ ถ้า
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดที่ 100% จะพบว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของภาค
ธุรกิจทั่วโลกปี 2016 ธุรกิจภาคบริการมีสัดส่วนสูงถึง 62.4% ตามด้วยภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 33.1% 
และภาคเกษตรอยู่ที่ 6.5%ส าหรับความหมายของธุรกิจภาคเกษตร นั้นจะรวมถึง การเลี้ยงปลา และ
ป่าไม้ ส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นจะรวมถึง การท าเหมืองแร่ การผลิตการผลิตพลังงาน และการ
ก่อสร้าง ส่วนธุรกิจภาคบริการครอบคลุมกิจกรรมของรัฐบาลด้านสื่อสารมวลชนด้านการขนส่งด้าน
การเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ผลิตสินค้า 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กราฟแสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของภาคธุรกิจทั่วโลกปี 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เฉพาะธุรกิจภาคการบริการของแต่ละประเทศปี 2016 

ภาคเกษตร, 6.5%

ภาคอตุสาหกรรม, 

33.1%

ธุรกจิภาคบรกิาร
,62.4%
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 จากกราฟภาพที่  2 จะเห็นได้ว่า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของธุรกิจภาคบริการมีเปอร์เซ็นต์สูง ส าหรับประเทศไทย มี
สัดส่วนของธุรกิจภาคงานบริการสูงถึง 51.9% ขณะที่ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 10.4% 
และ37.7% ตามล าดับ เมื่อเปรียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งหมดท่ีมาแหล่งข้อมูล  
  จากกราฟภาพที่ 1 และ 2 สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจภาคบริการจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการแข่งขันในอนาคตอย่างยิ่ง จากอดีตการด าเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนั้น 
เน้นการผลิตสินค้าต่อครั้งเป็นจ านวนมาก ๆ และสามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 
โดยมิได้ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดยังมีอยู่น้อย สินค้ามิได้มีความ
แตกต่างที่หลากหลายจนกระทบต่อการแข่งขัน และความต้องการของผู้บริโภคมากนัก จนมาถึงช่วง
เกือบ 40 ปีที่ผ่านมา รูปแบบการผลิตสินค้านั้นต้องมาพร้อมกับการให้บริการได้มีบทบาทที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยุคต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ยุคแนวคิดและทฤษฎีการตลาด (Marketing 
Concept) ซึ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ ตามความสามารถของผู้ผลิต และตาม
ความจ าเป็น และความต้องการของตลาด ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่าง ๆ โดยยังไม่มีคู่แข่งมากนัก 
และความหลากหลายของสินค้าในแบบใกล้เคียงกันก็ยังมีอยู่ไม่มากนัก 

ส าหรับธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศไทย การให้บริการหลังการจ าหน่ายนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง โดยปกติเงื่อนไขการตรวจเช็คระยะทั่วไป ลูกค้าต้องน ารถยนต์เข้ามาใช้บริการเพ่ือ
ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง ที่ศูนย์บริการทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ส าหรับการใช้น้ ามันเครื่องสังเคราะห์ดังนั้นลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การให้บริการของศูนย์บริการ
ตามจุดสัมผัสต่าง ๆ ของกระบวนการบริการ เช่น การนัดหมายเข้ารับการบริการ การต้อนรับของ
พนักงาน การใช้บริการห้องพักลูกค้า สิ่งอ านวยความสะดวก ความสะอาดของศูนย์บริการ คุณภาพ
การบริการ การอธิบายงานซ่อม การส่งมอบงานบริการ และการติดตามหลังการซ่อม นอกจากนี้ 
ศูนย์บริการจะถูกตัดสินและประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า โดยความรู้สึกที่ได้รับจากการบริการ 
จากสิ่งที่มองเห็นที่สามารถจับต้องได้ชัดเจน และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานบริการ เพ่ือประมวลผล
เป็นระดับความพึงพอใจภาพรวมงานบริการ ความประทับใจ ในการประกอบการตัดสินว่าจะกลับมา
ใช้บริการซ้ าที่ศูนย์บริการแห่งนี้อีกหรือไม่ปัจจุบันแนวโน้มของการแข่งขันในการพัฒนาปรับปรุงกล
ยุทธ์การให้บริการหลังการจ าหน่ายของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เพ่ือต้องการสร้างความแตกต่างลักษณะ
ให้บริการพิเศษเฉพาะ ในการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การดูแลรักษาฐานลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท า
ให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ยินดีและพร้อมที่จะจ่ายค่าบริการที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยการบริการ
ของกลุ่มลูกค้าทั่วไป และยังส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ า ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการส่งมอบงานบริการของศูนย์บริการโตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยน าเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้าของศูนย์บริการใดบ้างมีผลต่อความพึง
พอใจลูกค้าเมื่อน ารถเข้ารับการบริการ 
 2.3 เพ่ือสรุปผล และเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าต่อ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3. ขอบเขตในกำรศึกษำ 

 3.1 ขอบเขตกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

ประสบการณ์ กับกระบวนการส่งมอบงานบริการของศูนย์บริการโตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 วิธีกำรศึกษำ 

  3.2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
และงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
  3.2.2 การศึกษาวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหารงาน
บริการ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และผู้บริหารของศูนย์บริการในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 15 แห่ง 
 

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 4.1 เพ่ือทราบปัจจัยน าเสนอประสบการณ์ลูกค้าของศูนย์บริการ ใดบ้างมีผลต่อความพึง

พอใจลูกค้าเม่ือน ารถเข้ารับการบริการ 

 4.2 เพ่ือสามารถวางแผนเตรียมการพัฒนารูปแบบการให้บริการโดยสามารถส่งมอบคุณค่า

งานบริการแก่ลูกค้าได้สูงสุด  

 4.3 เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการให้บริการของศูนย์บริการในอนาคต 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
  การบริหารประสบการณ์ลูกค้ากรณีศึกษาศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยโดยเรียงล าดับตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1. รูปแบบการวิจัย 
   2. ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา 
   3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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   4. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
   5. วิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
   6. แหล่งข้อมูล 
   7. การวิเคราะห์ข้อ 
   8. จรรยาบรรณในการท าวิจัย 
   9. ระยะเวลาด าเนินการ 

5.1 รูปแบบกำรวิจัย  การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 

Research)  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)  ส าหรับการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัย

ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงานผู้ให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ ได้แก่พนักงานรับรถ

(ผู้บริหารงานบริการ) พนักงานต้อนรับประจ าศูนย์บริการ  เช่น การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการบริเวณ

พ้ืนที่รับรถ พื้นที่ส่งมอบ ห้องรับรองลูกค้า อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง สิ่งอ านวยความสะดวก และ

สภาพแวดล้อมบรรยากาศโดยรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุง และประยุกต์ใช้

ส าหรับการเพิ่มคุณค่าในการบริการของศูนย์บริการรถยนต์ได้ ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

5.2 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรศึกษำ ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา ผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้กระบวนการด าเนินการศึกษาตามแนวคิดของ อารีย์ เขาจารี. (2555). โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับแนวคิดงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ รวมทั้ง
นโยบายการบริหารจัดการของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยัง
มีการศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงวิชาการจากเอกสารบทความต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผน ประกอบการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ 
 2. ศึกษา ลักษณะขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในปัจจุบัน โดยสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ให้บริการเพ่ือทราบถึงมุมมองของผู้ให้บริการเกี่ยวกับนโยบายของศูนย์บริการ ความต้องการของลูกค้า 
  3. ทบทวนข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของศูนย์บริการ การบริหารระบบงาน
บริการ กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด  เพ่ือ
เป็นแนวทางตั้งต้นส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
 4. ออกแบบค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยลักษณะค าถามจะเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการ 
 5. คัดเลือกศูนย์บริการที่จะท าการสัมภาษณ์โดยพิจารณา จ านวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 
 6. นัดหมายและด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของศูนย์บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7. เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ
เสริมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพด้วย  
 8. สรุปผลเป็นรายงานการวิจัย 
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5.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 จากบทความ ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองกรอบแนวคิดของ

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า โดยประยุกต์จากอารีย์ เขาจารี (2555)  ได้ดังนี้ 

 

ภำพที่ 3  แบบจ าลองกรอบแนวคิดของการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ที่มา : ผู้วิจัย, 2561 

5.4 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง การศึกษาในครั้งนี้มีการจัดกลุ่มประชากรเพ่ือใช้ใน
การศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยได้คัดเลือกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
(ผู้บริหารศูนย์บริการ และพนักงานผู้ให้บริการ) ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์บริการ ศูนย์บริการละ 
1 คน รวม 15 คนพนักงานผู้ให้บริการของศูนย์บริการ ศูนย์บริการละ 2 คน รวม 30 คน(สัมภาษณ์
แบบกลุ่มพร้อมกัน) ส าหรับพนักงานผู้ให้บริการ ศูนย์บริการละ 2 คน ประกอบไปด้วยพนักงานรับรถ 
(ผู้บริหารงานบริการ) 1 คนพนักงานต้อนรับ 1 คน 
 ส าหรับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีบทบาทหลักในการ
ให้บริการที่ส าคัญของกระบวนการท างานภายในศูนย์บริการ ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลการบริหาร
จัดการ การให้บริการลูกค้า และขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ แนวทางในการจัดการด้านบุคคล 
ความเห็นข้อเสนอแนะ ความต้องการ อุปสรรค จากกระบวนการท างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริการภายในของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  5.5 วิธีกำรที่ใช้ในกำรวิจัย งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจาก 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสอบถามตามหัวข้อแนวทางการสัมภาษณ์ ซึ่ง
เรียงเป็นหัวข้อ โดยมีการก าหนดหัวข้อค าถามนั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ รวมทั้งใช้
วิธีการจดบันทึกหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจ ในการน ามาขยายความส าหรับการเขียนลงในการค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้  มีการสอบถามความเห็น เกี่ยวกับ นโยบายการให้บริการ อุปสรรค และข้อจ ากัดการ
ให้บริการ รวมทั้งการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์จากมุมมองของผู้บริหาร และ
ผู้ให้บริการ ของแต่ละกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ กระบวนก่อนเข้ารับบริการ (ขั้นตอนการนัดหมาย) 
กระบวนการระหว่างเข้ารับบริการ (ขั้นตอนการรับรถ ขั้นตอนการซ่อมและควบคุมคุณภาพงานซ่อม 
และขั้นตอนการอธิบายงานซ่อมและส่งมอบ) และกระบวนการหลังเข้ารับการบริการ (ขั้นตอนการ
ติดตามหลังการซ่อม) รวมถึงมุมมองความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
   2. การสังเกตการณ์ (Observation) สังเกตขั้นตอนการให้บริการภาพรวมทั่ว ๆ เช่น
ขั้นตอนการรับรถเข้าซ่อม ขั้นตอนการให้บริการระหว่างซ่อม และข้ันตอนการอธิบายงานซ่อม ก่อนส่ง
มอบโดยการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและพนักงาน การไหลของขั้นตอนการให้บริการ การจัดสรร
พ้ืนที่ส าหรับการรองรับลูกค้า ลักษณะทางกายภาพทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์สามารถสรุปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

  5.6 แหล่งข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ โดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิดกับศูนย์บริการโตโยต้าในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ 
งานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

   5.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 หลังจากด าเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ รวมถึงการ

สังเกตการณ์ ซึ่งน าข้อมูลที่ได้ มาด าเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล โดยประเด็นของผลการวิจัย ได้ มี

การตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยใช้วิธีการตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological 

Triangulation) อ้างอิง (สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 130)เพ่ือยืนยันว่าการบริหารประสบการณ์ลูกค้า

ของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้านั้นมีความสัมพันธ์กับผลความพึงพอใจของลูกค้าและแนวทาง ในการ

พัฒนาปรับปรุงการบริการของศูนย์บริการตามล าดับเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
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6. ผลกำรศึกษำ 
 ส าหรับบทนี้จะเป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและการเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งได้น าข้อมูลที่ได้ และข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ที่ได้รวบรวมมาแล้วเพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากที่ได้ด าเนินการวางแผนและออกแบบการเก็บข้อมูลในบทที่ 3 โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริการและ
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ทั้งหมด 3 ท่านต่อศูนย์บริการ ซึ่งเก็บข้อมูลจากศูนย์บริการ รวมจ านวนผู้ที่ให้
สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 45 ท่าน โดยเก็บข้อมูลจากศูนย์บริการในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 15 แห่ง  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีการสอบถามข้อเสนอแนะงานบริการจากผู้ให้บริการแต่ละท่าน และได้
มีการสังเกตการณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ให้บริ การลูกค้าของศูนย์บริการแต่ละแห่งอีกด้วย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษากระบวนการส่งมอบงานบริการของศูนย์บริการโตโยต้าในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาปัจจัยน าเสนอประสบการณ์ลูกค้าของศูนย์บริการ ใดบ้างมีผลต่อความพึง
พอใจลูกค้าเมื่อน ารถเข้ารับการบริการ และเพ่ือสรุปผล และเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าต่อการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

  6.1 ลักษณะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของสถำนที่ตั้งศูนย์บริกำรโตโยต้ำ 
 ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งศูนย์บริการโตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานครเกือบทุกสาขา ตั้งอยู่บนถนน
หลัก หรือติดถนนใหญ่ สะดวกในการเดินทางเข้ารับการบริการ สังเกตเห็นได้โดยง่าย และอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งที่เป็นย่านศูนย์การค้า หรือแหล่งชุมชน ซึ่งลูกค้าสามารถท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในระหว่างน ารถเข้ารับ
การบริการได้ ลักษณะรูปแบบอาคารของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในหลายสาขามีการปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ พร้อมรองรับการให้บริการลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  
ตัวอย่างศูนย์บริการโตโยต้า “E” ตั้งอยู่บนถนนอ่อนนุช-สุวรรณภูมิมีการลงทุนสร้างคอมมูนิตีมอลล์ 
“เดอะ พาซิโอ” (The Paseo)ในท าเลเดียวกันกับศูนย์บริการ ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย
ของคนยุคใหม่ ทั้งเรื่องธุรกรรมการเงิน ร้านอาหารต่าง ๆ การจับจ่ายใช้สอยสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ 
มากมาย ที่มีอยู่ภายในคอมมูนิตีมอลล์ เพ่ือต้องการอ านวยความสะดวกสบายและประหยัดเวลาให้แก่
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ส าหรับศูนย์บริการโตโยต้า “J” ซึ่งอยู่ติดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ก าลังมีความพร้อม
ที่จะเปิดให้บริการภายในปลายปี2560นี้ มีความสะดวกส าหรับลูกค้าในการเดินทางไปยังศูนย์การค้า 
และที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องรอการซ่อมรถยนต์ภายในห้องพักลูกค้า 
 ส าหรับห้องรับรองลูกค้า (ห้องพักลูกค้า) สังเกตพบว่าศูนย์บริการส่วนใหญ่มีการจัดพ้ืนที่ห้อง
รับรองลูกค้าเป็นสัดส่วนขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ใช้สอยของแต่ละศูนย์บริการ และจ านวนลูกค้าที่เข้ารับการบริการ 
โดยมีมุมรับรองต่าง ๆ ดังนี้ เช่น มุมพักผ่อน จะมีโซฟารองรับลูกค้าเป็นมุมเฉพาะ มุมอินเตอร์เน็ตส าหรับ
ลูกค้าเข้ารับบริการปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่มักจะขอรหัส Wifi ของศูนย์บริการแทนโดยใช้มือถือสมาร์ทโฟน
ส่วนตัวในการท ากิจกรรมระหว่างรอรับรถ ร่วมทั้งยังมีมุมอาหารและเครื่องดื่มที่แตกต่างหลากหลายของแต่
ละศูนย์บริการไม่เหมือนกันตัวอย่างศูนย์บริการโตโยต้า “J” จะมีพ้ืนที่ส าหรับมุมเครื่องเล่นส าหรับเด็ก และ
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มุมนวดฝ่าเท้า (ส าหรับบางศูนย์บริการที่มีพ้ืนที่มากพอ) โดยขึ้นอยู่กับการจัดพ้ืนที่ของศูนย์บริการ และ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละเขตพ้ืนที่นั้น ๆ โดยทุกศูนย์บริการ ที่เข้าไปสังเกตการณ์มีการจัดเตรียม
พนักงานต้อนรับในการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าบริเวณพ้ืนที่รับรองลูกค้าตลอดเวลาตาม ตารางที่ 1 
เป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับระหว่างการรอขณะรับบริการ 

ตำรำงท่ี 1  การเปรียบเทียบประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับระหว่างการรอขณะรับบริการ 

 

  6.2 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรลูกค้ำ จำกมุมมองผู้บริหำร

ศูนย์บริกำร 
 จากการสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารของศูนย์บริการโตโยต้าทั้ง 15 แห่งเกี่ยวกับ การให้ความ 

ส าคัญกับงานบริการ เป้าหมายของธุรกิจการบริการ และความคาดหวังที่ให้ผู้ให้บริการสื่อสารการ

ศนูยบ์ริการ

โตโยตา้

มมุอาหารและเคร่ืองด่ืม มมุ

โทรทศัน์

มมุหนังสือ มมุอินเตอร์เน็ต มมุนัง่เล่นพกัผอ่น อ่ืนๆ

A มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการท่ีหลากหลายมาก

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ลูกคา้ และWifi ส าหรับห้อง

รับรองลูกคา้

มีโซฟานัง่และโซฟานอน ไมมี่

B มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการท่ีหลากหลายมาก

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ลูกคา้ และWifi ส าหรับห้อง

รับรองลูกคา้

 มีโซฟานัง่อยา่งเดียว มีมมุเคร่ืองเล่นเดก็

C มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการ

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ลูกคา้ และWifi ส าหรับห้อง

รับรองลูกคา้

 มีโซฟานัง่อยา่งเดียว ไมมี่

D มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการท่ีหลากหลายมาก

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ลูกคา้ และWifi ส าหรับห้อง

รับรองลูกคา้

 มีโซฟานัง่อยา่งเดียว มีมมุนัง่ท  างาน และมีมมุเคร่ือง

เล่นเดก็

E มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการท่ีหลากหลายมาก

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ลูกคา้ และWifi ส าหรับห้อง

รับรองลูกคา้

มีโซฟานัง่และโซฟานอน มีมมุนัง่ท  างาน มีมมุนวด มีห้อง

ให้นอนพกั และมีศนูยก์ารคา้

คอมมนิูตีมอลล ์"เดอะพาซิโอ" 

ในบริเวณเดียวกนักบัศนูยบ์ริการ

F มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการท่ีหลากหลายมาก

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีแต่ Wifi ส าหรับห้องรับรอง

ลูกคา้เทา่นั้น

มีโซฟานัง่และโซฟานอน มีห้องให้นอนพกั

G มีอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริการ

มี มีมมุแผงหนังสือจดัเรียงให้

เลือกอ่านเหมาะสม

มีคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ลูกคา้ และWifi ส าหรับห้อง

รับรองลูกคา้

มีโซฟานัง่และโซฟานอน มีห้องให้นอนพกั
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บริการ และการดูแลลูกค้า ช่วงกระบวนการก่อนเข้ารับรับการบริการ ระหว่างเข้ารับการบริการ และ

หลังเข้ารับบริการสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 นี้ 

ตำรำงที่ 2 ตารางสรุปนโยบายการบริหารจัดการ และการให้บริการลูกค้า จากมุมมองผู้บริหารศูนย์บริการ 

 

  6.3 กำรเปรียบเทียบมุมมองควำมคำดหวังควำมพึงพอใจงำนบริกำรระหว่ำง

ลูกค้ำ และผู้ให้บริกำร 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) และพนักงานต้อนรับ ของศูนย์ 
บริการโตโยต้าทั้ง 15 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 30 คน เกี่ยวกับ มุมมองความคาดหวังความพึงพอใจงาน
บริการของลูกค้า ช่วงกระบวนการก่อนเข้ารับรับการบริการ ระหว่างเข้ารับการบริการ และหลังเข้า
รับบริการสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

 

ศนูยบ์ริการให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง

เป้าหมายของการให้บริการของศนูยบ์ริการ

1 แนะน า และแจง้เตือนลูกคา้ในการเขา้รับบริการตามระยะ
2 ให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกมากท่ีสุดในการนัดหมาย
3 มีส่วนลดให้ลูกคา้ท่ีนัดหมาย
4 เน้นการรักษาสญัญาเวลากบัลูกคา้
1 ปฎิบติัตามมาตรฐานโตโยตา้ ควบคุมคุณภาพการบริการ 
2 พนักงานมีความรู้และทกัษะสามารถดูแลลูกคา้ได้
3 หลีกเล่ียงการปฎิเสธลูกคา้ท่ีไมไ่ดน้ัดหมาย
4 ให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่การบริการ
5 มีการแต่งกายตามเทศกาล
6 ให้หัวหน้าช่างผูช้  านาญการสนับสนุนจุดรับรถ
7 เน้นขั้นตอนการอธิบายและส่งมอบ
8 เน้นการสร้างความประทบัใจในโอกาสต่างๆ เช่นการมอบเคก้เดือนเกิด
9 พนักงานตอ้งให้การช่วยเหลือดูแลและอ านวยความสะดวกลูกคา้ระหวา่งรอซ่อมตลอดเวลา
10 น ้าแกว้แรกตอ้งไวในการให้บริการลูกคา้
1 ติดตามหลงัการซ่อมดว้ยความใสใจและแนะน าลูกคา้รายละเอียดต่างๆเพ่ิมเติมไดช้ัดเจน
2 ให้ความส าคญักบัผลติดตามหลงัการซ่อมมาด าเนินการปรับปรุงงานบริการอยา่งต่อเน่ือง
3 ให้การช่วยเหลือลูกคา้หากมีขอ้สงสยั และประสานงานฝ่ายบริการในการดูแลลูกคา้

มมุมองการให้บริการจากผูบ้ริหาร

สร้างความพึงพอใจสูงสุด/ความประทบัใจ/ความอ่อนน้อมเอาใจใส่ของพนักงาน/ความรวดเร็วในการ

บริการและเป็นกนัเอง/ความจริงใจและซ่ือสตัย/์ความคุม้คา่/ส่งมอบความรู้สึกท่ีดีถึงลูกคา้/ซ่อมเสร็จ

ตรงเวลานัดหมาย/ไมมี่ปัญหาภายหลงัการเขา้รับบริการ/บคุลากรตอ้งมีความรู้และทกัษะเช่ียวชาญ/เอา

ใจใส่ทกุจุดสมัผสั/บริการเหนือความคาดหวงั/มัน่ใจการให้บริการของศนูย/์ใส่ใจจุดเลก็ๆจุดน้อย/เน้น

การตอ้นรับและส่งมอบ/อธิบายผลการซ่อมชัดเจน

สร้างความพึงพอใจสูงสุด/ความประทบัใจและจดจ าพร้อมกบัมาใช้บริการซ ้า/ลูกคา้เช่ือมัน่การบริการ/

คา่ความพึงพอใจการบริการ(CSI) สูงกวา่950/เป็นลูกคา้ศนูยบ์ริการตลอดไป

กระบวนการก่อนเขา้รับ

การบริการ

กระบวนการหลงัเขา้รับ

การบริการ

หัวขอ้

กระบวนการระหวา่ง

เขา้รับการบริการ
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ตำรำงที่ 3 ตารางสรุปการเปรียบเทียบมุมมองความคาดหวังความพึงพอใจงานบริการระหว่างลูกค้า  

  และผู้ให้บริการ 

 

  หมำยเหตุ ข้อมูลมุมมองของลูกค้าคาดหวังว่าจะพึงพอใจในการรับบริการได้มาจากการ

ส ารวจกลุ่มลูกค้า โตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเพศหญิง 18 คน และเพศชาย 18 คน โดย

การสัมภาษณ์เฉพาะเพ่ิมเติม ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม  2560เพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบมุมมองของผู้

ให้บริการของศูนย์บริการ 15 แห่ง กับมุมมองของลูกค้าโตโยต้าเขตกรุงเทพมหานครทั่วไป 

  6.4 ขั้นตอนกำรส่งมอบงำนบริกำรให้กับลูกค้ำ (Customer Service Delivery 

Process) 
 เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าได้สัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่กระบวนก่อนเข้ารับบริการ 
(ขั้นตอนการนัดหมาย) กระบวนการระหว่างเข้ารับบริการ (ขั้นตอนการรับรถ ขั้นตอนการซ่อมและ
ควบคุมคุณภาพงานซ่อม และขั้นตอนการอธิบายงานซ่อมและส่งมอบ) และกระบวนการหลังเข้ารับ
การบริการ (ขั้นตอนการติดตามหลังการซ่อม) โดยผู้ให้บริการต้องให้การต้อนรับ การแสดงถึง
กิริยามารยาท และความเป็นมิตรถ้อยค า น้ าเสียงที่สะท้อนความคิด ความใส่ใจ ณ จุดสัมผัส ซึ่งจะ

กระบวนการ

1 สะดวกในการรับนัดหมาย รวดเร็ว ติดต่อไดง่้าย และใส่ใจ 1 ความสามารถในการนัดหมายส าหรับการให้บริการ

2 จดัสรรเวลาไดต้ามความตอ้งการ/ประเมินราคาไดแ้มน่ย  า ในช่วงเวลาท่ีตอ้งการโดยเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย์

3 เม่ือมาถึงศนูยบ์ริการให้บริการทนัที โดยเฉพาะลูกคา้นัดหมาย 2 น ารถเขา้ซ่อมทนัทีเม่ือเขา้ถึงศนูยบ์ริการ

4 อ านวยความสะดวกแจง้เตือนเขา้รับบริการผา่น SMS หรือ Line 3 มีบริการแจง้เตือนเขา้รับบริการผา่นSMS หรือLine

5 แจง้เมนูอาหารเคร่ืองด่ืมในวนัเขา้รับบริการ 4 ประมาณการคา่ใช้จ่ายและเวลาส าหรับการให้บริการแมน่ย  า

1 ความกระตือรือร้นของพนักงานส่วนหน้าและความเอาใจใส่ 1 ผูใ้ห้บริการมีความรู้ ช านาญ และความเอาใจใส่การบริการ

2 คุณภาพการบริการ ถูกตอ้งแมน่ย  า ครบถว้น ส่งมอบตรงเวลา 2 ผูใ้ห้บริการคอย อ านวยความสะดวกแจง้เตือน ติดตามสถานะการซ่อม

3 ห้องรับรองมีความสะดวกสบาย/ส่ิงอ านวยความสะดวก/มมุเฉพาะ 3 ความช านาญของช่างผูป้ฎิบติังาน และคุณภาพมาตรฐานการซ่อมของศนูยบ์ริการ

4 อาหารเคร่ืองด่ืมท่ีให้บริการมีความหลากหลาย 4 สามารถมองเห็นการท างานในการให้บริการรถลูกคา้ได้

5 ต าแหน่งอุปกรณ์อยูท่ี่เดิม/อธิบายงานซ่อมไดช้ัดเจนน่าเช่ือถือ 5 อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก

6 ตอบขอ้สงสยัไดช้ัดเจน/งานเพ่ิมอะไหล่ตอ้งพร้อมให้บริการ ความสะอาด และความบนัเทิงระหวา่งเขา้รับการบริการ

7 อธิบายผลการซ่อมท่ีจบัตอ้งไดมี้ผลแสดงเป็นมาตรวดัชัดเจน

คาดการณ์ก าหนดการใช้งาน หรือเปล่ียนช้ินส่วนได้

6 ช้ีแจงสถานะงานซ่อมเพ่ิมเติม การขยายเวลาการซ่อมเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมพร้อมทั้งค  าอธิบายจากช่างผูช้  านาญการแบบเขา้ใจง่ายและน่าเช่ือถือ

8 รถลูกคา้อยูใ่นสภาพสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 7 การอธิบายรายละเอียดงานซ่อมท่ีเขา้ใจง่าย น่าเช่ือถือ โดยผูช้  านาญการ

9 มีพนักงานส่วนหน้ายนืส่งมอบก่อนลูกคา้ขบัรถออกจาก

ศนูยบ์ริการ

1 คุณภาพงานซ่อมและรถใช้งานไดป้กติ 1 ความสะอาดเรียบร้อยของรถและรถพร้อมใช้งาน ไมพ่บปัญหาเดิมและปัญหาใหม่

2 ตอบขอ้ซกัถามและให้ขอ้แนะน าไดท้นัทีเม่ือลูกคา้ถาม หลงัเขา้รับการบริการ

3 ขอ้เสนอแนะให้ทางศนูยบ์ริการปรับปรุงการบริการ 2 ผูใ้ห้บริการมีความรู้ ทกัษะในการให้ค  าแนะน าไดท้นัที
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เป็นการตอบสนองตามความคาดหวังของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นใน
คุณภาพการบริการ ดังนั้นวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ที่ผู้ให้บริกา รต้องสร้างสรรค์เป็น
ประสบการณ์ท่ีดีเพ่ือส่งมอบงานบริการให้ลูกค้า ในขั้นตอนต่าง ๆ ได้น ามาเปรียบเทียบกับค่าความพึง
พอใจในการให้บริการลูกค้าของแต่ละขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งดัชนีความพึงพอใจในการ
ให้บริการลูกค้า (CSI) คือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการรถยนต์ของศูนย์บริการ 
โดยได้จากการติดตามลูกค้าหลังการเข้ารับบริการ โดยหน่วยงานที่ติดตามส่วนกลางจะเป็นผู้ติดต่อ
ลูกค้าเพ่ือสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการทั่วประเทศ และส่งให้ผู้แทน
จ าหน่ายน ามาใช้วิเคราะห์ผล เพ่ือใช้ในการด าเนินการปรับปรุงงานบริการได้ตลอดเวลา 
 จากการสังเกตการณ์ และสอบถามผู้ให้บริการ ทางผู้วิจัยจึงสามารถสรุปขั้นตอนการส่งมอบ
งานบริการให้กับลูกค้า (Customer Service Delivery Process) ได้ดังนี ้

ภำพที่ 4 ขั้นตอนการส่งมอบงานบริการให้กับลูกคา้ 

 6.4.1 กระบวนกำรก่อนเข้ำรับกำรบริกำร 

          -  ขั้นตอนการนัดหมาย 
 เป็นขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า โดยเป็นจุดสัมผัสแรกของการให้บริการ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่นัดหมายจะด าเนินการรับนัดหมายลูกค้าโดยมีการบันทึกลงใน
ระบบเพ่ือจัดเก็บข้อมูล และแจ้งไปยังฝ่ายบริการในการเตรียมการในด้านการต้อนรับ ด้านจัดเตรียม
อะไหล่ด้านการบริหารช่องจอดซ่อมและอ่ืน ๆ เพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 6.4.2 กระบวนกำรระหว่ำงเข้ำรับกำรบริกำร 

  6.4.2.1 ขั้นตอนการรับรถ  
  ศูนย์บริการโตโยต้าแต่ละแห่งจะให้การต้อนรับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ลักษณะพ้ืนที่รับ
รถเป็นหลัก และลูกค้าที่ไม่ได้นัดหมาย เพ่ือด าเนินการรับรถลูกค้าและเปิดงานซ่อมต่อไปส าหรับการ
แต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ ก็เป็นการแสดงถึงบทบาทหน้าที่ ที่ลูกค้าสามารถรับรู้ว่าจะต้อง
ติดต่อประสานงานกับใคร ร่วมทั้งศูนย์บริการส่วนใหญ่ จะมีการจัดเตรียมการแต่งกายตามเทศกาล
ต่าง ๆ เพื่อสร้างสีสันในการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

  -  การต้อนรับ 
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  เป็นพ้ืนฐานของการให้บริการ ส าหรับการต้อนรับทักทาย ซึ่งเป็นจุดสัมผัสแรกของ
การเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ จากตารางที่ 4.6 เป็นการเปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ของผู้บริหารงานบริการ ส าหรับการต้อนรับลูกค้า  

  6.4.2.2 ขั้นตอนการซ่อมและควบคุมคุณภาพงานซ่อม (ขั้นตอนนี้ ลูกค้าไม่สามารถ
สังเกตเหตุได้ในการให้บริการ) 
  ศูนย์บริการส่วนใหญ่ จะเปิดงานซ่อมผ่านระบบ โดยพนักงานรับรถ (ผู้บริหารงาน
บริการ) ซึ่งจะรับและยืนยันรายการแจ้งซ่อมจากลูกค้าอีกครั้งที่เคาน์เตอร์รับรถ รถ (ผู้บริหารงาน
บริการ) แจ้งสถานะงานซ่อม ส าหรับแจ้งลูกค้า และด าเนินการมอบหมายงานติดตามงานซ่อมจากช่าง
ผู้ปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพงานซ่อมโดยหัวหน้าช่าง ร่วมทั้งการติดต่อประสานงานแผนกอะไหล่
ส าหรับเตรียมการใช้ในการซ่อมบ ารุง ทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมติดตาม และการประสานงานโดยผู้
ควบคุมบอร์ดติดตามงานซ่อม (Controller) 

  6.4.2.3 ขั้นตอนการอธิบายงานซ่อมและส่งมอบ 
  การอธิบายงานซ่อมและการส่งมอบ ก็เป็นจุดสัมผัสที่ลูกค้าสามารถประเมินความพึง
พอใจของผู้ให้บริการจากการส่งมอบ ดังตารางที่ 4.8 ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบการให้บริการของ
ศูนย์บริการ กับผลคะแนนค่าความพึงพอใจเกี่ยวกับความใส่ใจของพนักงานระหว่างส่งมอบรถ 

 6.4.3 กระบวนกำรหลังเข้ำรับกำรบริกำร  

  -  ขั้นตอนการติดตามหลังการซ่อม 
  เพ่ือทราบผลความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการเข้ารับบริการ โดยข้อแนะน าของ
ลูกค้าจะถูกน ามาด าเนินการปรับปรุงจุดบกพร่องของการบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ติดตาม
โดยศูนย์บริการ 
  

7. สรุปผล 
 การสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) สรุปกระบวนการส่งมอบงานบริการของศูนย์บริการโตโยต้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยน าเสนอประสบการณ์ลูกค้าของศูนย์บริการ ใดบ้างมีผลต่อความพึงพอใจ
ลูกค้าเมื่อน ารถเข้ารับการบริการ และ 3) สรุปผล และเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่ง
มอบประสบการณ์ลูกค้าต่อการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 7.1 สรุปกระบวนกำรส่งมอบงำนบริกำรของศูนย์บริกำรโตโยต้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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พบว่าศูนย์บริการโตโยต้าทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ และจากการสังเกตการณ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการทั้ง 15 แห่ง สามารถสรุปขั้นตอนหลักส าคัญในการให้บริการ
ลูกค้าได้ดังภาพด้านล่างนี้ 

ภำพที่ 5 สรุปขั้นตอนหลักส าคัญในการให้บริการลูกค้า 

  7.1.1 กระบวนการก่อนเข้ารับการบริการ 
   -  ขั้นตอนการนัดหมาย พบว่า ศูนย์บริการโตโยต้าทั้ง 15 แห่งได้ด าเนินการ
ปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่นัดหมายจะด าเนินการรับนัดหมายลูกค้า และบันทึกลงในระบบเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือแจ้งไปยังฝ่ายบริการในการเตรียมการในด้านการต้อนรับ ด้านจัดเตรียมอะไหล่ด้านการบริหาร
ช่องจอดซ่อมและอ่ืน ๆ เพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

  7.1.2 กระบวนการระหว่างเข้ารับการบริการ 
   1) ขั้นตอนการรับรถ (การต้อนรับ) พบว่าศูนย์บริการโตโยต้าแต่ละแห่งจะ
ให้การต้อนรับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ลักษณะพ้ืนที่รับรถเป็นหลัก ผู้วิจัยสังเกตการณ์ พบว่าการต้อนรับ
ของพนักงานเริ่มตั้งแต่ลูกค้าขับรถผ่านเข้าประตูของศูนย์บริการ12 แห่ง(80%) จะมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยให้การต้อนรับทักทายเป็นจุดสัมผัสแรก และอีกศูนย์บริการ3 แห่ง (20%) จะมี
พนักงานรับรถให้การต้อนรับทักทาย และอ านวยความสะดวก ส าหรับจุดสัมผัสแรกของการเข้ารับ
บริการที่ศูนย์บริการ โดยการสอบถามลูกค้า อ านวยความสะดวก และแนะน าจุดติดต่อเข้ารับบริการ 
(พ้ืนที่รับรถเข้าซ่อม) โดยมีพนักงานรับรถ (ผู้บริหารงานบริการ) คอยให้การต้อนรับ และทักทาย ทั้ง
ลูกค้านัดหมาย และลูกค้าที่ไม่ได้นัดหมาย เพ่ือด าเนินการรับรถลูกค้าและเปิดงานซ่อมต่อไป  
   2) ขั้นตอนการซ่อมและควบคุมคุณภาพงานซ่อม พบว่าเป็นจุดที่ลูกค้าไม่
สามารถมองเห็น การให้บริการภายในของศูนย์บริการ ซึ่งมีศูนย์บริการเพียง 4 แห่ง (26%) ได้มีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฉพาะช่องเช็คระยะฉับไว (Express Maintenance) ไว้บริการลูกค้าที่ห้องรับรอง
ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเห็นการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคผ่านหน้าจอ LCD ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับการติดตามสถานะงานซ่อม ศูนย์บริการทั้ง 15 แห่ง (100%) จะมีผู้ควบคุมบอร์ดติดตามงานซ่อม 
ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างพนักงานรับรถ (ผู้บริหารงานบริการ) แจ้งสถานะงานซ่อมให้ลูกค้าทราบ 
เป็นระยะก่อนเวลานัดหมายรับรถ 
   ดังนั้น การประเมินคุณภาพการบริการระหว่างการซ่อม ลูกค้าจะประเมินได้หลังจาก
ได้รับรถแล้ว เช่นความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม การตรวจเช็คครบถ้วนตามรายการ
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แจ้งซ่อมหรือไม่ สภาพความเรียบร้อย และความสะอาดของรถหลังการซ่อม ส าคัญที่สุด ขึ้นอยู่กับ
ทักษะของช่างผู้ให้บริการ ขั้นตอนการสื่อสารภายในของศูนย์บริการ และการตรวจสอบความ
เรียบร้อยขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบรถคืนลูกค้า 
   3) ขั้นตอนการอธิบายงานซ่อมและส่งมอบ พบว่าศูนย์บริการทุกแห่ง จะ
อธิบายรายละเอียดและผลการซ่อมพร้อมสรุปยอดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่เคาน์เตอร์ จากนั้นถึงเป็น
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เมื่อลูกค้าช าระค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ว พนักงานรับรถจะเป็น
ผู้เชิญลูกค้าไปยังรถของลูกค้าบริเวณจุดส่งมอบรถโดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ที่ด าเนินการซ่อมที่
รถยนต์ โดยมีศูนย์บริการถึง 11 แห่ง (73.3%) ที่ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์บริเวณพ้ืนที่ส่ง
มอบ โดยด าเนินการท าความสะอาดภายในและภายนอก พร้อมเน้นการอธิบายลูกค้าที่พ้ืนที่ส่งมอบ 
และศูนย์บริการถึง 10 แห่ง (66.6%) มีการยืนยันต าแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถยนต์ของลูกค้าว่า
อยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ รวมถึงศูนย์บริการ 3 แห่งที่มีการเพ่ิมขั้นตอนการส่งมอบรถคืนลูกค้าโดยมี
พนักงานส่วนหน้า และพนักงานต้อนรับมายืนเข้าแถวพร้อมชูป้าย แสดงความขอบคุณลูกค้าที่มาใช้
บริการ และป้ายขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัย เป็นการสร้างความแตกต่าง และสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าขณะขับรถออกจากศูนย์บริการ 

  7.1.3. กระบวนการหลังเข้ารับการบริการ 
   -  ขั้นตอนการติดตามหลังการซ่อม 
  พบว่า ศูนย์บริการทุกแห่ง (100%) ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ติด
ตามหลังการซ่อมจะโทรติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการเข้ารับบริการ โดยข้อแนะน า หรือ
ข้อเสนอแนะของลูกค้าจะถูกน ามาด าเนินการปรับปรุงจุดบกพร่องในการบริการสม่ าเสมอ 

 7.2 สรุปปัจจัยน ำเสนอประสบกำรณ์ลูกค้ำของศูนย์บริกำรใดบ้ำงที่มีผลต่อควำมพึงพอใจ
ลูกค้ำเมื่อน ำรถเข้ำรับกำรบริกำร 
  7.2.1 การนัดหมายเข้าซ่อม พบว่า ศูนย์บริการที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเขต
กรุงเทพฯ มาจากการเตรียมการความพร้อมด้านอะไหล่ ช่าง และช่องซ่อมเป็นอย่างดี จากตารางที่ 4.5  
การเปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของการน ารถเข้าซ่อม กับการเสนอการบริการให้กับลูกค้าของ
แต่ละศูนย์บริการ (คะแนนค่าเฉลี่ยเขตกรุงเทพฯ อยู่ที่ 937 คะแนน)จากการสังเกตการณ์ท่ีหน้างาน และ
สอบถามผู้ให้บริการ พบว่าศูนย์บริการที่สามารถด าเนินการหัวข้อที่ 1 และ 4 ได้เป็นอย่างดี ได้แก่
ศูนย์บริการ A, B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, O ก็จะมีผลคะแนนค่าความพึงพอใจ (การน ารถเข้ารับ
บริการ) ที่สูงขึ้น ส่วนหัวข้อที่ 2 มีศูนย์บริการ 10 แห่ง (66.6%)ได้น าเสนอการส่งมอบงานบริการให้กับ
ลูกค้า นี้ก็ คือการการันตีงานเช็คระยะตามเวลานัดหมาย เพ่ือสร้างความมั่นใจงานบริการ และความพึง
พอใจที่ลูกค้าจะได้รับรถตรงตามเวลาที่นัดหมายไว้ส่วนหัวข้อที่ 3 มีศูนย์บริการ 9 แห่ง  (60%) ได้
น าเสนอการนัดหมายช่วงบ่าย ของวันท างานได้ส่วนลดมากกว่าปกติ เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาย
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ปัจจัยที่ ศูนย์บริการต้องการจูงใจลูกค้าให้เปลี่ยนแปลงเวลาที่จะเข้ามาใช้บริการจากช่วงเช้าที่มีจ านวน
รถเข้าใช้บริการจ านวนมาก มาเป็นช่วงบ่ายที่ศูนย์บริการสามารถให้บริการดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง (รักษา
คุณภาพการให้บริการ และส่งมอบรถลูกค้าได้ทันตามเวลานัดหมาย เนื่องจากลดช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วง
เช้า) อีกหนึ่งปัจจัยก็คือ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รับรถไม่เหมาะสมกับจ านวนที่ลูกค้าน ารถเข้ามา
ใช้บริการในช่วงเช้า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอลูกค้าให้น ารถเข้ามาใช้บริการในช่วงบ่าย อีกท้ัง
ปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ กลุ่มลูกค้าที่ไม่นัดหมายเข้าซ่อมมีเป็นจ านวนมากเกินกว่าที่ศูนย์บริการ
จะให้บริการได้ทั่วถึง หรือคาดการณ์ในการรองรับได้ทัน ก็เป็นผลท าให้ภาพรวมของการรับรถเข้ารับ
บริการให้ตรงตอ่เวลาที่ได้นัดหมายกับลูกค้าไว้จึงเป็นไปได้ยากขึ้นนั้นเอง 
  7.2.2 ขั้นตอนการรับรถ (การต้อนรับ) พบว่าขั้นตอนนี้ ลูกค้าสามารถสัมผัส และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการได้ก็คือการแสดงออกของผู้ให้บริการในการ กล่าวทักทาย การ
ต้อนรับ การยิ้มแย้มแจ่มใส การแต่งกายของผู้ให้บริการ ความใส่ใจ และกระตือรือร้นที่จะให้บริการ
ลูกค้าไปยังจุดเปิดงานซ่อม และการให้บริการน้ าแก้วแรกจึงเริ่มขึ้นทันที จากตารางที่ 4.6 การ
เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ของผู้บริหารงานบริการ 
กับการต้อนรับลูกค้า (คะแนนค่าเฉลี่ยเขตกรุงเทพฯ อยู่ที่ 938 คะแนน)จากการผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่าศูนย์บริการที่ด าเนินการ ตามหัวข้อที่ 4 ผู้ให้บริการเชิญลูกค้าไปยังห้องรับรองลูกค้าทันที และ 
หัวข้อที่ 5 น้ าแก้วแรกเสริฟลูกค้าทันทีที่นั่งในห้องรับรองลูกค้า ได้แก่ศูนย์บริการ A, C, F, J, M, O 
ส่วนใหญ่จะมีค่าคะแนนความพึงพอใจ เกี่ยวกับความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ของพนักงานผู้
ให้บริการที่สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยเขตกรุงเทพฯ อยู่ที่ 938 คะแนน 
  7.2.3 สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งอ านวยความสะดวกที่มองเห็นได้โดยง่าย สามารถจับ
ต้องได้ และง่ายต่อการใช้สอยนั้น ลูกค้าสามารถที่จะประเมินโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.7 การ
เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวม ระหว่างการรอซ่อมที่ห้อง
รับรองลูกค้า (คะแนนค่าเฉลี่ยเขตกรุงเทพฯ อยู่ที่ 951 คะแนน) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ศูนย์บริการที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายและสังเกตเห็นได้ง่ายพร้อมรองรับลูกค้า ผลค่ า
คะแนนความพึงพอใจ เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมมีค่าสูงกว่าศูนย์บริการที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่น้อยกว่า อีกทั้งทางผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า สิ่งอ านวยความสะดวก หัวข้อล าดับที่ 1, 2, 3, 6 และ7 
มีผลเป็นอย่างมากต่อค่าคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวม มีค่าสูงขึ้น
โดยเฉพาะเช่นกัน 

  ส าหรับอินเตอร์เน็ต และ WiFi และมุมหนังสือ นิตยสาร ศูนย์บริการทุกแห่ง 
(100%) มีการจัดเตรียมส าหรับลูกค้าระหว่างรอซ่อมซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานและเป็นมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า 
  7.2.4 ขั้นตอนการซ่อมและควบคุมคุณภาพงานซ่อมจะถูกประเมินคุณภาพการ
บริการ ลูกค้าจะประเมินได้หลังจากได้รับรถแล้ว ได้ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม 
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การตรวจเช็คครบถ้วนตามรายการแจ้งซ่อมหรือไม่ สภาพความเรียบร้อย และความสะอาดของรถหลัง
การซ่อม ซึ่งทางผู้วิจัยจะขอสรุปรวมในหัวข้อ  
  7.2.5 ขั้นตอนการอธิบายงานซ่อมและส่งมอบ จากการสังเกตการณ์พบว่า ศูนย์บริการ
ทุกแห่ง จะอธิบายผลการซ่อมให้กับลูกค้าที่เคาน์เตอร์รับรถและจากนั้นเมื่อลูกค้ารับทราบผลการซ่อม 
พร้อมรายละเอียดสรุปยอดค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในล าดับต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ลูกค้าต้องลุกจากเคาน์เตอร์รับรับรถ ไปยังเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ที่อยู่ใน
บริเวณเคาน์เตอร์ริมสุดของเคาน์เตอร์รับรถ ส าหรับจุดนี้ ผู้ให้บริการหลายแห่งในเขตกรุงเทพ แจ้งว่า
ลูกค้าบางท่านแจ้งว่า “ท าไม ต้องให้ลูกค้าลุกไปมา” ไม่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นแค่จุดเดียว (อธิบายงานซ่อม 
และจุดช าระค่าใช้จ่าย) ผู้บริหารงานบริการ กล่าวขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับการบริการในวันนี้ส าหรับบาง
ศูนย์บริการ ยกตัวอย่าง เช่น ศูนย์บริการโตโยต้า “K” ได้มีการเพ่ิมขั้นตอนเพ่ิมเติมในการส่งมอบรถคืน
ลูกค้า ขณะลูกค้าขับรถเดินทางออกจากศูนย์บริการ โดยมีพนักงานส่วนหน้า และพนักงานต้อนรับมายืน
เข้าแถว แสดงความขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ และขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัย เป็นการสร้างความ
แตกต่าง และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าขณะขับรถออกจากศูนย์บริการ 
  7.2.6 ขั้นตอนการติดตามหลังการซ่อม 
  ส ำหรับศูนย์บริกำร 
  เจ้าหน้าที่ติดตามหลังการซ่อมของศูนย์บริการทุกแห่ง จะโทรติดตามผลความพึง
พอใจของลูกค้าหลังจากการเข้ารับบริการ โดยข้อแนะน าของลูกค้าจะถูกน ามาด าเนินการปรับปรุง
จุดบกพร่องของการบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  ส ำหรับผลค่ำคะแนนควำมพึงพอใจของกำรบริกำร 
  จากที่ได้สอบถามผู้บริหารศูนย์บริการ พบว่าผลค่าคะแนนความพึงพอใจของการ
บริการ (CSI : Customer Satisfaction Index) นั้นทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ใช้
บริการหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังเข้ารับบริการจาก
ศูนย์บริการทั่วประเทศ และสรุปแจ้งมายังศูนย์บริการทั่วประเทศรายหัวข้อย่อย มากกว่า 30 หัวข้อ
ย่อย เป็นรายเดือน จากตารางที่ 4.9 เป็นตัวอย่างผลคะแนนค่าความพึงพอใจของการบริการ บางส่วน
ที่ลูกค้าประเมินจากภาพรวมที่ได้รับประสบการณ์งานบริการของแต่ละศูนย์บริการ 

ตำรำงที่ 4 เป็นตัวอย่างผลคะแนนค่าความพึงพอใจของการบริการ บางส่วนที่ลูกค้าประเมินจาก 
  ภาพรวมที่ได้รับประสบการณ์งานบริการของแต่ละศูนย์บริการ 

 

ศนูยบ์ริการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BKK
คุณภาพงานบริการ 965 919 952 914 905 944 932 916 888 972 933 929 949 936 966 929
ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบทกุอยา่งโดยรวม 970 927 949 924 913 957 939 924 894 971 933 935 950 947 978 932
แนวโน้มท่ีจะกลบัมาใช้ศนูยบ์ริการ 979 922 956 926 919 962 936 933 902 978 925 934 959 941 981 934

CSI รวม 963 937 961 933 930 961 942 935 907 977 943 944 959 948 963 941



 

567 

 ส าหรับคะแนนค่าความพึงพอใจของการบริการที่แสดงผลในตารางที่ 4.4 – 4.8 คือผล
คะแนนค่าความพึงพอใจของการบริการ ที่เปรียบเทียบกับการน าเสนอประสบการณ์ลูกค้า ของแต่ละ
ขั้นตอนการส่งมอบงานบริการ 

หมำยเหตุ คุณภาพงานบริการ ประกอบด้วยหัวข้อย่อยได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่ใช้ในการซ่อม การวิเคราะห์ปัญหาถูกต้องและตรวจสอบครบถ้วน และความเรียบร้อยสภาพความ
สะอาดของรถหลังการซ่อม 
 ข้อสังเกตผู้วิจัยพบว่า การน าเสนอส่งมอบประสบการณ์งานบริการให้แก่ลูกค้าของแต่ละ
ศูนย์บริการมีผลต่อคะแนนค่าความพึงพอใจของการบริการทั้งสิ้น ในส่วนของลักษณะทางกายภาพที่
ลูกค้าสัมผัสจับต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และส่วนของความรู้สึกของลูกค้าที่ได้รับผ่านขั้นตอน
การส่งมอบงานบริการลูกค้า การให้บริการของผู้ให้บริการในทุกกระบวนการ และอ่ืน ๆ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทยของผู้โดยสำรคนไทย 

ในเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ  

ศิลักณ์ อินทภาษี* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทย

ของผู้โดยสารคนไทยส าหรับการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งในเส้นทางระยะใกล้  (Short-
Haul) เส้นทางระยะกลาง (Medium-Haul) และเส้นทางระยะไกล (Long-Haul) 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3)
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการสาย 
การบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศของผู้โดยสารคนไทย การท าศึกษา นี้เพ่ือส่งมอบข้อมูลที่คาด
ว่าจะเป็นประโยชน์ ให้สายการบินไทยน าไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้โดยสารคนไทย และ เพ่ือการวางแผนปรับปรุงให้สายการบินไทย เป็นสายการบินที่คน
ไทย รักและอยู่ในใจของผู้โดยสารคนไทยอย่างแท้จริง 

การศึกษานี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลแบบเชิงปริมาณ จ านวน 409 ราย ในรูปแบบการตอบแบบ 
สอบถามแบบปกติ(ออฟไลน์ไม่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต) จ านวน 269 ราย ตอบแบบสอบถาม  
ออนไลน์ (ท าจาก Google Form เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต) ผ่านทางเฟสบุ๊ค และแอพลิเคชั่น
ไลน์ จ านวน 140 ราย แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยของ
ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

จากผลการศึกษา พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ 
58.7 และเพศชายร้อยละ 41.3  อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปีร้อยละ 28.4 และ ช่วงอายุ 30-39 ปี ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 27.9  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 
56.7 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 27.4  ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 90,001 บาทข้ึนไป กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบิน 1-3 
ครั้งต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 60.4 โดยมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 67.7 และมีการเดินทางไปยังประเทศจีน/ เกาหลี/ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเดินทางในเส้น ทางระยะกลาง 
หรือ Medium-Haul มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3   

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



 

570 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกสายการบินด้วยตัวเอง และช าระค่า
โดยสารเอง คิดเป็นร้อยละ 75.6 และ 79.2 ตามล าดับ ร้อยละ 46.2 ของกลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทางไป
ต่างประเทศด้วยสายการบินไทย ในขณะที่ร้อยละ 30.1 ของกลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทางไปต่างประเทศด้วย
สายการบินต้นทุนต่ า ปัจจัยหลักในการเลือกสายการบินส าหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ คือ เรื่องราคา 
และความสะดวกในการเดินทาง ทั้งสองปัจจัยหลักนี้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือร้อยละ 39.1 และ 
38.4 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเดินทางด้วยสายการบินไทยส่วนมากเดินทางด้วยชัน้ประหยัด คิดเป็นร้อยละ 81.2 
และ ปัจจัยหลักในการเลือกเดินทางด้วยการบินไทยคือพิจารณาจากความสะดวกในการเดินทางเป็นอันดับ
แรกคิดเป็นร้อยละ 27.6 และราคาเป็นอันดับที่รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 17.1 

จากการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยเรื่องเพศไม่มีผลต่อการเลือกเดินทาง ด้วยสายการบินไทย 
ในขณะที่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จะเลือกใช้บริการสายการบินไทย
มากกว่าสายการบินอ่ืน ๆ อีกทั้งปัจจัยในเรื่องอายุและระดับรายได้มี ความสัมพันธ์ต่อการเลือกเดิน 
ทางต่างประเทศด้วยสายการบินไทยอย่างมีนัยยะส าคัญ อย่างไรก็ตามในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 409 
ราย ที่เดินทางต่างประเทศ มีเพียง 21 รายหรือร้อยละ 5.1 เท่านั้นที่มีความคิดเห็นว่าสายการบินไทย
มีการปฏิบัติงานที่ดีอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการให้บริการหรือปรับปรุงปัจจัยใด ๆ อีก  
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าสายการบินไทยควรปรับปรุงเรื่องราคาค่าบัตรโดย 
สารที่แพงกว่าสายการบินอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และควรปรับปรุงเรื่องบริการและเรื่องการให้
ความส าคัญกับผู้โดยสารคนไทยเพ่ิมมากขึ้น หากสายการบินไทยต้องการเป็นสายการบินที่อยู่ในใจ
ของผู้โดยสารคนไทยอย่างแท้จริง 
 
ค ำส ำคัญ: สายการบินไทย สายการบินต้นทุนต่ า เส้นทางการบินระยะใกล้ เส้นทางการบินระยะกลาง 
เส้นทางการบินระยะไกล 

 
1. บทน ำ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมและเป็นบริษัท
มหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่ง
ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์  ท าการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักท่ีส าคัญของประเทศ
ไทยไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ให้บริการขนส่งทั้งแบบเที่ยวบินประจ า เที่ยวบินเช่าเหมาล า และส่งผ่าน
เครือข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางเครือข่าย เส้นทางการบิน
นอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ยังมีการด าเนิน
กิจการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ทั้งลักษณะที่เป็นหน่วยธุรกิจของตนเองและ
กิจการร่วมทุน อันประกอบด้วย 6 หน่วยธุรกิจ และ 4 กิจการร่วมทุน ดังนี้ 
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•   การให้บริการผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า และเตรียมพร้อมอากาศยาน ทั้งก่อนและหลังเดินทาง 
•   การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง 
•   การให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
•   การให้บริการด้านการอ านวยการบิน  
•   การจ าหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินและการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก  
•   การให้บริการด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
•   การให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการการบิน (ร่วมทุน) 
•   การให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน(ร่วมทุน)  
•   การให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน(ร่วมทุน) 
•   การให้บริการระบบจ าหน่ายและส ารองที่นั่ง (ร่วมทุน) 

        รายได้หลักของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มาจากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าใน
สัดส่วนร้อยละ 95 และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่น ๆ อีกร้อยละ 5    
      บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติได้ประกาศวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนด
เป้าหมายสูงสุดและถือเป็นแนวทางที่ทุกส่วนงานจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายให้
ส าเร็จ คือ การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) มีการมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลัก 
ได้แก่ “การมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า” “การด าเนินกิจการภายใต้สภาวะต้น ทุนและการใช้
งบประมาณอย่างเหมาะสม” “มีความคล่องตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจ” และ “เพ่ือให้เกดิการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล” บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ได้ประกาศพันธกิจ แสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

•   ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศมุ่งเน้นเรื่องมาตร 
ฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
•   ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์การและ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 •  สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่
ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพัน
ต่อองคก์ารเพ่ือให้พนักงานท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
•   ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสาย
การบินแห่งชาติ 
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โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแล 
        เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัท

มหาชน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
2. ฝ่ายบริหารบริษัทฯ  

ฝ่ำยบริหำร บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยมีสายการรายงานตรงไปยังกรรมการอ านวยการ ใหญ่ ได้แก ่
    1. ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ประกอบด้วย 5 
สายงานหลัก ได้แก่ สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายการเงินและการบัญชี 
สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า และ 2 ฝ่าย
ปฏิบัติ การได้แก่สายปฏิบัติการและฝ่ายช่าง 
           2. กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน บริหารงานในลักษณะหน่วยธุรกิจประกอบด้วย 4 
หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการ
บินไทยสมายล์หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น 
ถึงแม้ว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และ 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์ทางการตลาดมาแล้วหลายครั้ง ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ก็ยังประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักของภาวะการขาดทุน
มาจากต้นทุนในการด าเนินงาน ยอดขายและผลก าไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเข้ามาของสายการ
บินต้นทุนต่ าของทั้งสัญชาติไทย และ ต่างชาติที่ต่างชูประเด็นในเรื่องของราคาที่ถูกกว่า ท าให้บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องประสบกับสภาวะทางการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง เมื่อ
ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางด้วยสายการบินมากขึ้น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัว ต้องตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้โดยสารให้ตรงจุดและ
ด าเนินกลยุทธิ์ทางการตลาด ที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอย่างแท้จริง  

ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่มีความภักดีต่อสายการบินไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสที่ 
สายการบินไทยจะปรับปรุงบุคลากรและพัฒนาองค์การและให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่เป็นที่รักและ
เป็นที่ยอมรับของคนไทยตามเป้าหมายสูงสุด คือ กำรเป็นสำยกำรบินที่ลูกค้ำเลือกเป็นอันดับแรก 
ให้บริกำรดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย ตามท่ีองค์การวางไว้  ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจจะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยส าหรับเส้นทางบินต่างประเทศ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ให้สายการบินไทยเป็นแนวทางไปพัฒนากลยุทธ์ รวมถึงปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร อีกทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณผู้โดยสารคนไทยให้หันมา
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ใช้บริการการบินไทยอย่างต่อเนื่อง โดยน าปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มาเป็นกรอบแนวความคิด 
 

2. วัตถปุระสงค์ของงำนวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยของผู้โดยสารคนไทย ส าหรับ 

การเดินทางระหว่างประเทศในเส้นทางระยะใกล้ (Short-Haul) เส้นทางระยะกลาง (Medium-Haul) 
เส้นทางระยะไกล (Long-Haul) ในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
พฤติกรรมการเดินทางต่างประเทศ พฤติกรรมการใช้สายการบิน และความพึงพอใจ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) อันประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ของสายการบินไทยส าหรับการ
ให้บริการเดินทางระหว่างประเทศ 

 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ  

 

4. วิธีกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้ท าตามข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

4.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย                                                                              
  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการตลาด 
7P’s แนวคิดและทฤษฎีของการบริการ ทฤษฎีและแนวคิดด้านความพึงพอใจลูกค้ามาเป็นกรอบใน
การวิจัย การตั้งสมมุติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารคนไทย  

4.2 สมมุติฐำนในกำรวิจัย ผู้วิจัยแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ออกเป็น 2 ส่วน 
4.2.1 ปัจจัยด้านผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้ และความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินไทยของผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือไม่ 

4.2.2 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์(สายการบิน) และส่วนผสม
ทางการตลาดบริการ 7P’s ด้านการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และ การตัดสินใจใช้
บริการสายการบินไทยของผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือไม่ 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3.3 กำรก ำหนดกลุ่มประชำกร 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบิน เนื่องจากขนาด

ประชากรที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินนั้นมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงขอก าหนดหลัก 
เกณฑ์ในการเลือกลุ่มประชากรตัวอย่าง ดังนี้  

ประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีอายุตั้ งแต่ 25 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง มีการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนไม่ต่ ากว่า 400 คน ที่
เคยเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งที่เคยเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินไทย และ 
สายการบินอ่ืน ๆ ทั้งสายการบินระดับ พรีเมี่ยม และสายการบินต้นทุนต่ า เลือกตัวอย่างโดยการใช้
วิธีการส ารวจแบบสอบถามแบบออนไลน์ และออฟไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
ด้วยวัตถุประสงค์ ทั้งท่องเที่ยวส่วนตัว หรือเดินทางเพ่ือธุรกิจในนามองค์การ เป็นผู้ที่เลือก และจอง
สายการบินด้วยตัวเอง หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้จองสายการบินด้วยตัวเอง  

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์เพศ 

1. อายุ 
2. สถานภาพ 

3. อาชีพ 

4. ระดับรายได้ 

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 
(7P’s) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

2. ด้านราคา (Price) 

3. ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

5. ด้านบุคคลากร (People) 

6. ด้านหลักฐานทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

7. ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) 

ความพึงพอใจ                
ในการใช้บริการ             
สายการบินไทย 

การเลือกใช้บริการ สายการบิน

ไทยของผู้ โ ดยสารคนไทย              

ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
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การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ  Yamane (1967)          
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้ที่ใช้บริการสายการบินไทย และเคยใช้บริการสายการบินไทย      
ด้วยสมมุติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) และวัดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับร้อยละ 5 หรือคิดเป็น
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งพิจารณาได้จากสูตร โดยที่ 
 

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N คือ จ านวนผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ปี 2560 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 

     และเม่ือแทนค่าตัวแปรในสูตรของ Yamane 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2  จะได้ค่าดังต่อไปนี้ 

 

  𝑛 =
11,683,726

(1+(11,683,726𝑥0.052)
 

 
ซึ่งจากการค านวณข้างต้นจะได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าประมาณ 399.98 ตัวอย่าง 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.4.1 ประเภทของข้อมูล งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
(Primary Data) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)ที่สร้างขึ้น และส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการท าการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางไป
ต่างประเทศทั้งที่เคยเดินทางโดยสายการบินไทย และ ไม่เคยเดินทางโดยสายการบินไทย จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 409 ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
                3.4.2 เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาข้อมูล  เครื่องมือที่ ใช้ ในการท าวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน โดยมีการแบ่งลักษณะค าถาม
ออกเป็นกลุ่ม ดังนี้  
    ส่วนที่  1 - แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกตอบหลายค าตอบ (Multiple Choices) 
    ส่วนที่  2 - แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศ
และการใช้บริการสายการบิน  ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกตอบหลายค าตอบ (Multiple 
Choices) 
    ส่วนที่ 3 - แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการ อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสายการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (อากาศยาน) และส่วนผสม
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ทางการตลาดบริการ (Service Marketing) 7P’s ด้านการให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้
บริการสายการบินไทย (Multiple Choices) 
    ส่วนที่ 4 -  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการครองใจผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
คนไทย (Open End) 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เมื่อได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงท าการประมวลผลโดยวิธีการทาง

สถิติซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
  3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้ รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินการบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความคาดเคลื่อน 
(Deviation) แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) แผนภูมิเส้น (Line Chart) ในการ
น าเสนอ                          

  3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ที่ใช้
ในการศึกษาเพ่ือหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยใน
เที่ยวบินระหว่างประเทศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษานี้ สามารถสรุปข้อมูลได้เป็นหัวข้อ ดังนี้ 

  4.1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.7 เพศชาย

ร้อยละ 41.3 อายุ 40-49 ปีร้อยละ 28.4 และอายุ 30-39 ปีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 28.4 
และร้อยละ 27.9 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคืออายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.0 กลุ่มตัวอย่างมี
สถานภาพโสด ร้อยละ 50.9 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 56.7 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 27.4  
น้อยที่สุดคือข้าราชการบ านาญ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ1.5 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบสอบ 
ถาม เพ่ือการศึกษานี้ ร้อยละ 38.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 90,001 บาทข้ึนไป  รองลงมามีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 70,001-90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด คือ ต่ ากว่า 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 
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  4.2 ข้อมูลทำงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ำง 
 พบว่า ร้อยละ 75.6 ของกลุ่มตัวอย่างเลือกสายการบินด้วยตัวเอง ร้อยละ 0.3 เลขา/
หน่วยงาน/บริษัทเป็นผู้เลือกให้  เลือกโดยครอบครัว/ญาติและเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานเลือกให้ มีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 10.3 และร้อยละ 7.6% ตามล าดับ สายการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้บริการบ่อยที่สุดคือสายการบินไทย คิดเป็นร้อยละ 46.2  อันดับสองคือสายการบินโลว์
คอสต์อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ถัดมาคือสายการบินฟูลเซอร์วิสอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.9  ถัดมา
คือ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ปัจจัยหลักที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการสาย
การบินนั้น ๆ คือ ปัจจัยในเรื่องของราคาและความสะดวกในการเดินทาง โดยทั้งสองปัจจัยนี้เป็นมี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก คือ ร้อยละ 39.1 และร้อยละ 38.4 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเครือข่าย Star Alliance คิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด คือ 
ร้อยละ70.2  เครือข่าย Sky Team ร้อยละ 3.7 เครือข่าย One World  ร้อยละ 3.2  พบว่าร้อยละ 
55.5 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิก ROP ของสายการบินไทย  ในทางกลับกันร้อยละ 34.7 ของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้เป็นสมาชิก ROP  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิก ROP ของการบินไทยส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
ระดับ Regular Member และ Silver Member ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 23.5 และ ร้อย
ละ 25.9   เป็นสมาชิกระดับ Gold Member ร้อยละ 7.1 Platinum Member ร้อยละ 1.2 

พบว่าปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่เลือกใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า มาจากปัจจัย
ด้านราคาเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคือร้อยละ 54 เป็นปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางร้อยละ 9.5 
ปัจจัยด้านความสะดวกในการจองและส ารองบัตรโดยสาร ร้อยละ 4.6  และปัจจัยด้านบริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินร้อยละ 2.7 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้บริการสายการบินไทยส่วนใหญ่เดินทางต่างประเทศ ด้วยชั้นโดยสารชั้น  
ประหยัดมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.2   เดินทางด้วย Business Class ร้อยละ 13.7   และ  
First Class ร้อยละ 0.5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสายการบินไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ไม่ได้ใช้
บริการห้องพักรับรองของสายการบินก่อนขึ้นเครื่องและร้อยละ 36.2 ใช้บริการห้องพักรับรองของสาย
การบินไทยก่อนขึ้นเครื่อง 

  4.3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อหำควำมสัมพันธ์ต่อกำรเลือกใช้บริกำรของกลุ่มตัวอย่ำง 

สมมุติฐำนที่ 1 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศกับกำรเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทยใน
เที่ยวบินระหว่ำงประเทศ   

พบว่า เพศชายมีสัดส่วนการใช้บริการสายการบินไทยมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ 88 ราย จาก
กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 52  ในขณะที่เพศหญิง 101 
ราย เลือกใช้บริการสายการบินไทย จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงจ านวน 240 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 42 อย่างไรก็ตามสายการบินไทยยังคงเป็นสายการบินที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามใช้บริการ
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มากที่สุด กล่าวคือ 189 ราย จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 409 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 จากการ
วิเคราะห์ไม่พบว่าปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยอย่างมีนัยยะส าคัญ 

สมมุติฐำนที่ 2 – ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับกำรเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทยใน
เที่ยวบินระหว่ำงประเทศ  

พบว่า ช่วงอายุ 40-49 ปีมีสัดส่วนการใช้บริการสายการบินไทย 65 ราย  จากกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 56   และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการใช้
บริการสายการบินไทย 68 ราย จากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันจ านวน 123 ราย เมื่อรวมทั้ง
สองช่วงอายุเข้าด้วยกันเท่ากับ 239 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.4 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จ านวน 409 คน  จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการ
สายการบินไทยอย่างมีนัยยะส าคัญ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่า จะเลือกใช้บริการ
สายการบินไทยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 

สมมุติฐำนที่ 3 – ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับกำรเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทยใน
เที่ยว บินระหว่ำงประเทศ 

พบว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดส่วนการใช้บริการสายการบินไทย 99 รายคิดเป็น
ร้อยละ 42.67 ในกลุ่มอาชีพเดียวกัน  และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีสัดส่วนการใช้บริการสายการ
บินไทย 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.4 ในกลุ่มอาชีพเดียวกัน เมื่อรวมทั้งสองอาชีพซึ่งถือว่าอยู่ใน
ขอบข่ายของงานเอกชนเช่นเดียวกัน จะมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 39.11 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 409 คน  จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกใช้บริการสายการบินไทยมากกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ 

สมมุติฐำนที่ 4 -ควำมสัมพันธ์ของระดับรำยได้กับกำรเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทยใน
เที่ยว บินระหว่ำงประเทศ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 90,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้บริการสายการบิน
ไทย 104 ราย คิดเป็น 65.8% ในกลุ่มรายได้ระดับเดียวกัน  จ านวน 158 รายที่ตอบแบบสอบถาม 
และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะเลือกใช้บริการ Low cost airline มาก
ที่สุด จากการวิเคราะห์นี้ อนุมานได้ว่าระดับรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน
ไทยอย่างมีนัยยะส าคัญ 

สมมุติฐำนที่ 5-ควำมสัมพันธ์ของกำรเป็นสมำชิก ROP ของกำรบินไทยกับกำรเลือกใช้
บริกำรสำยกำรบินไทยในเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเป็นสมาชิก ROP ของสายการบินไทย จะเลือกบินกับสายการบินไทย
มากกว่าสายการบินอ่ืน คือ 141 ราย จาก 189 รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.6 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการ
สายการบินไทยเป็นประจ า สรุปได้ว่าการเป็นสมาชิก ROP ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทย 
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  4.4 กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อปัจจัยต่ำง ๆ ของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากการศึกษานี้พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านราคาบัตรโดยสารของ

สายการบินไทย อยู่ในระดับปานกลางและน้อย   ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านระบบ
การจองและส ารองบัตรโดยสารของสายการบินไทย อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60.31 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานภาคพ้ืนดิน
ของสายการบินไทยอยู่ในระดับปานกลาง 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 47และพึงพอใจมาก 81 รายคิดเป็น
ร้อยละ 42.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทย อยู่ใน
ระดับมาก 93 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.2 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 67 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 35.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกัปตันของสายการบินไทย อยู่ในระดับมาก 123 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า 

พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบน
เครื่องบินของสายการบินไทย อยู่ในระดับมาก 98 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.8 ความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง 75 ราย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 39.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็น
ประจ า 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านที่นั่งของเครื่องบินของสายการบินไทย อยู่ใน
ระดับปานกลาง 98 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.8 ความพึงพอใจระดับมาก 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 
38.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้าน In-Flight Entertainment ของสายการบิน
ไทย อยู่ในระดับปานกลาง 95 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.2  ความพึงพอใจระดับมาก 67 ราย คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านห้องน้ าและอุปกรณ์ในห้องน้ า ของเครื่องบิน
ของสายการบินไทย อยู่ในระดับปานกลาง 105 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.5 ความพึงพอใจระดับ
มาก 67 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อปัจจัยต่าง  ๆ 
ของสายการบินไทย พบว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะให้ค่าความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ของสายการบิน
ไทยอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อน าสายการบินอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบด้วยแล้ว ค่าความพึงพอใจที่มี
ต่อสายการบินไทย ยังมีค่าความพึงพอใจมากกว่าสายการบินอ่ืน  ๆ  แต่ที่น่าสนใจ คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ได้ให้ค่าความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ของสายการบินไทยในระดับที่ “พึงพอใจมาก” 
ถึงแม้ว่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกใช้บริการสายการบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นประจ า 
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5. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
     กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสายการบินไทยควรมีการปรับปรุงในด้านบริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการให้พนักงานต้อนรับที่ให้บริการบนเครื่อง ควรให้ความใส่ใจ ดูแล และให้
ความส าคัญกับผู้โดยสารคนไทยมากกว่านี้ ควรมีมารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร มีการปฏิบัติต่อผู้โดยสารคน
ไทย และผู้โดยสารชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะให้สายการบินไทยมีการปรับปรุงเรื่องราคา 
บัตรโดยสารให้เทียบเคียงกับสายการบินอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน สายการบินไทยควรมีการจัดท ารายการ
ส่งเสริมการขายอย่างสม่ าเสมอ ควรมีช่องทางการสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างทั่วถึงและรับรู้ข่าวสาร
รายการส่งเสริมการขายได้มากกว่านี้ ควรปรับปรุงระบบการจองและการส ารองบัตรโดยสาร รวมทั้ง
หน่วยงาน Contact Centre อย่างจริงจัง เนื่องจากการรอสาย Contact Centre ใช้เวลานานเกินไป 

จากผลการวิจัยพบว่าภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยในเที่ยว 
บินระหว่างประเทศมีปัจจัยหลักอยู่ 5 ปัจจัยหลัก คือ 1. ปัจจัยด้านราคา 2. ปัจจัยด้านความสะดวกใน
การเดินทาง 3. ปัจจัยด้านความสะดวกในการส ารองบัตรโดยสาร 4. ปัจจัยด้านการให้บริการของ
พนักงานบริการต้อนรับบนเครื่องบิน 5. ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน  

ทั้งนี้ล าดับการให้ความส าคัญของแต่ละปัจจัยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกใช้บริการสาย
การบินไทยและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า จะมีการเรียงล าดับความส าคัญ
ของแต่ละปัจจัยต่างกัน และรายละเอียดในการพิจารณาเลือกสายการบินแตกต่างกัน ดังนี้ 

 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีไม่เลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทย 
เนื่องจากปัจจัยด้านราคาพบว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ปัจจัยด้านราคามากอย่างมีนัยยะส าคัญ ผู้โดยสาร

จะมีการเปรียบเทียบราคาของบัตรโดยสารสายการบินไทยกับสายการบินอ่ืน ๆ ทั้งสายการบินต้น ทุนต่ า
และสายการบินฟูลเซอร์วิสในระดับเดียวกับสายการบินไทย ราคาบัตรโดยสารของสายการบินไทยควรมี
ราคาใกล้เคียงกัน ไม่ควรแพงกว่าสายการบินในระดับเดียวกันมาก ถ้ามีราคาแพงกว่า คุณภาพด้านบริการ
ต้องมีความเหมาะสมกับราคาที่แพงกว่าอย่างเปรียบเทียบได้ทางกายภาพและความรู้สึกของผู้ใช้บริการ  

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีไม่เลือกใช้บริกำร
สำยกำรบินไทย 

ร้อยละ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทย
เป็นประจ ำ 

ร้อยละ 

1.ปจัจัยด้านราคา 54% 1.ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทาง 27.6% 

2. ปัจจัยดา้นความสะดวกในการเดินทาง 9.5% 2.ปัจจัยด้านราคา 17.1% 

3. ปัจจัยดา้ยความสะดวกในการส ารอง
บัตรโดยสาร 

4.6% 3.ปัจจัยด้าน ROP Program 12% 

4.ปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน 

2.7% 4.ปัจจัยด้ายความสะดวกในการส ารองบัตรโดยสาร 11.7% 

  5.ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน 10.3% 
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กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินไทยเป็นประจ ำ 
กลุ่มตัวอย่างนี้ให้ความส าคัญกับปัจจัยในด้านความสะดวกในการเดินทางเป็นอันดับแรก ซึ่ง

ปัจจัยนี้มีนัยยะครอบคลุมถึงเส้นทางการบินที่ครอบคลุมหลากหลายพ้ืนที่ ตารางบิน ความตรงต่อ
เวลาของเที่ยวบิน ปัจจัยด้านราคามีความส าคัญรองลงมาเป็นอันดับสอง ผู้โดยสารจะมีการเปรียบ 
เทียบราคาของบัตรโดยสารสายการบินไทยกับสายการบินอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน หากสายการบิน
ไทยมีราคาแพงกว่า คุณภาพต้องมีความเหมาะสมกับราคาที่แพงกว่าอย่างเปรียบเทียบได้ทางกายภาพ
และความรู้สึกของผู้ใช้บริการ  

ปัจจัยถัดมาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจ า คือ ROP Program หรือ
สิทธิประโยชน์สมาชิก หรือผู้โดยสารที่มีความภักดีกับสายการบินไทย เช่น การสะสมไมล์เดินทางเพ่ือ
แลกบัตรโดยสารฟรี และสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความพิเศษ และความคุ้มค่า 

ปัจจัยต่อมา คือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการส ารองบัตรโดยสาร ในปัจจุบันผู้โดยสารมีการ
ส ารองบัตรโดยสารโดยระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ผู้โดยสารจะค านึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการท า
ธุรกรรมทางบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ระบบการยกเลิกการจองทางอินเตอร์เน็ตต้องมี
ความเสถียร ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ผู้โดยสารมีความต้องการที่จะสามารถติดต่อศูนย์บริการ 
(Call Center) ได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหา 

ปัจจัยสุดท้ายในการพิจารณาเลือกใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสายการบินไทยเป็น
ประจ า คือ ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน 

  ข้อเสนอแนะส ำหรับบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
จากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ว่า อายุ อาชีพ และระดับรายได้ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

สายการบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ และพบว่ารายได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้โดยสารให้ความส าคัญ
ในการเลือกใช้บริการ เนื่องจากราคาบัตรโดยสารของสายการบินไทยมีราคาสูงกว่าสายการบินอื่น กลุ่ม
ตัวอย่างอาจต้องพิจารณาเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และ
วางแผนให้สายการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติสามารถแข่งขันกับ คู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะให้กับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ตามหลักทฤษฎี 7Ps คือ การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนและแข็งแรง และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่วางไว้ 
คือ กำรเป็นสำยกำรบินที่ลูกค้ำเลือกเป็นอันดับแรกให้บริกำรดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย” และพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์ของการบินไทยสามารถแข่งขันกับสายการบินในระดับเดียวกันได้  
  1. ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) ควรมีการท าการส ารวจเส้นทางที่ผู้โดยสารคนไทยมีความ
ต้องการเดินทาง และท าเส้นทางบินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทีผู่้โดยสารคนไทยมีการเดินทางอย่างต่อเนื่อง สาย
การบินไทยต้องตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน มีบรรยากาศที่ดีของห้องโดยสาร ความสะอาด โอ่โถง ความใหม่
และทันสมัยของเครื่องบิน การจัดขนาดของเครื่องบินให้สอดคล้องกับเส้นทางบิน และระยะทางการบิน 
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  2. ปัจจัยด้ำนรำคำ (Price) ควรมีการเปรียบเทียบราคาต่อระยะทางการบินกับคู่แข่ง เพ่ือ
จัดท าราคาบัตรโดยสารให้มีความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้ผู้โดยสารยอมรับปัจจัยด้านราคาได้ดีขึ้น  
  3. ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) ควรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพช่อง
ทางการจ าหน่ายบัตรโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น ปรับปรุงวิธีการส ารอง
บัตรโดยสาร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วกับผู้โดยสารมากที่สุด  
  4. ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) มีช่องทางการสื่อสารมากขึ้น มีรายการส่งเสริม
การขายบัตรโดยสารราคาพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มคนที่ไม่ใช้บริการสายการบินไทยให้หันมาลองใช้บริการ
ของสายการบินไทย และหาโอกาสในการจูงใจให้คนที่ไม่ใช้บริการสายการบินไทย ให้เลือกใช้บริการสาย
การบินไทยและกลายมาเป็นลูกค้าประจ าที่มีความภักดีต่อสายการบินไทยต่อไปในอนาคต การสะสมไมล์ 
และการใช้ไมล์แลกบัตรโดยสาร อาจจะมีรายการส่งเสริมการขายลดไมล์แลกบัตรโดย สารในโอกาสพิเศษ
เพ่ือดึงดดูให้ลูกค้าเลือกใช้บริการสายการบินไทยเพ่ือสะสมไมล์แลกบัตรโดยสาร 
  5. ปัจจัยด้ำนบุคคลำกร (People) เน้นย้ าให้บุคคลากรของสายการบินไทย ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ของการเป็นบุคคลากรด้านงานบริการ มีความพร้อมและมีใจในการให้บริการ มีความ
สุภาพ มีมารยาทที่ดีกับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นคนไทย  
  6. ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (Process) ควรให้ความส าคัญในเรื่องของความสะดวก
สะบาย ความถูกต้อง และความรวดเร็วในทุกขั้นตอน ทุกระบบ และทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าไปถึง ควร
ปรับปรุงทุกจุดสัมผัสให้มีความโดดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และเพ่ือดึงดูดให้
ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการสายการบินไทยอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
  7. ปัจจัยด้ำนกำรน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence) ควรมีการปรับปรุง
รายการอาหารและเครื่องดื่มอยู่เสมอ ไม่ควรน าเสนอรายการอาหารซ้ า ๆ เดิม ๆ ควรมีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครื่องบินให้มีความทันสมัย ตลอดจนรายการและอุปกรณ์
เพ่ือความบันเทิงในเที่ยวบิน รวมถึงอุปกรณ์ในห้องน้ าให้มีความหอม ความสะอาดพร้อมรองรับการใช้
งานเครื่องบินตลอดเวลา เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารของสายการบินไทย  
  จากทฤษฎีความพึงพอใจ มูลินส์ (Mullinss. 1985: 280) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจต
คติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล
ที่ประสบความส าเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการ
ในตัวบุคคล เกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพ่ือที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการหรือความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจึงจะเกิดความพอใจ และเป็นผล
สะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก  

ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงเป็นหัวใจของธุรกิจที่ให้บริการสร้างความพึงพอใจที่
จะมารับบริการอีกในครั้งต่อไป ธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ที่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการได้แล้ว จะถูกคู่แข่งข้ามผ่าน และถูกลูกค้าทิ้งไปโดยไม่กลับมาใช้บริการอีกเลย 
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อิทธิพลของระบบอุปถมัภ์ต่อกระบวนกำรท ำงำนของกรมศุลกำกร : 
กรณีศึกษำ ส่วนบริกำรผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

สารัช วงศ์ศรีสุภางค์* 
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ กรมศุลกากร ส่วน

บริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อระดับผลกระทบ
ของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานของระบบราชการ และ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อระบบ
อุปถัมภ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยศึกษาข้าราชการส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงาน
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows 
Version 22 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  Chi-Square 
ทดสอบค่าความเข้มข้นของความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05    
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 37.9 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด และส่วนมากศึกษาจบชั้นปริญญาโท โดยต าแหน่งทางราชการของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือระดับช านาญการ/งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
น้อยกว่า 5 ปี ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทางราชการมากเป็นระบบอุปถัมภ์ที่
พบเจอมากที่สุดและยังเป็นรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุดจากทุก
รูปแบบโดยเฉพาะในการเป็นอุปสรรคต่อการเก็บภาษีและการสุ่มตรวจ นอกจากนั้นยังพบว่าระบบ
อุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งผลลบต่อชื่อเสียงของ
องค์กรและท าให้ขวัญและก าลังใจในการท างานลดลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในประเด็นของการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอุปถัมภ์รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทางราชการที่ข้าราชการส่วนบริการผู้โดยสารพบเห็นมากท่ีสุด 
 ข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ การท างานของข้าราชการส่วนบริการผู้โดยสาร 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรปราศจากการแทรกแซงของระบบ
อุปถัมภ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะจากข้าราชการระดับสูง เพ่ือให้การท างานนั้นเกิดความเป็นธรรม 
เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดทางศุลกากรให้ดียิ่งขึ้นตาม
เป้าหมายของกรมศุลกากรต่อไป 
 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค ำส ำคัญ: ระบบอุปถัมภ์ กรมศุลกากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันองค์การหลายองค์การโดยเฉพาะองค์การภาคเอกชน พยายามปรับตัวให้อยู่รอดได้

ในโลกที่มีความสลับซับซ้อนและยึดโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ด้วยเหตุผลนี้ท าให้หลายองค์การในประเทศไทยได้พยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการบริหารให้มี
ความเป็นระบบคุณธรรม (Merit System) มากขึ้นโดยได้มีการน าหลักความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมมาปรับใช้ในการบริหารงาน 
 ภาครัฐก็เช่นกันได้มีการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในทุกภาคส่วนของราชการ นอกจากจะเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐ เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบันแล้ว ยังเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการบริหารงานราชการ 
 แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายในสังคมว่า การบริหารงานราชการใน
ปัจจุบันยังคงมีความเป็นระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) อยู่ในทุกภาคส่วน จึงท าให้การ
บริหารงานของภาครัฐนั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้ง ความโปร่งใส เป็นธรรม นั้นไม่
เกิดขึ้นจริง จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมต่าง ๆ ขึ้นทั้งเช่นทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย
การศึกษา และสิทธิมนุษยชนเป็นต้น  
 ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร เป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงระบบอุปถัมภ์ที่แฝงอยู่ ท าให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติขึ้นต่อผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา27 ที่ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ
และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก า เนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้” 
 เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดั งกล่าวได้มุ้ ง เน้นไปที่กระบวนการสุ่ มตรวจ ตามหลัก  Risk 
Management การเสียภาษี และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริการ
ผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ที่มี
ผลต่อกระบวนการท างานของส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานของระบบราชการ 
จากข้าราชการศุลกากรส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
 2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นจากข้าราชการศุลกากรส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากร
ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อระบบอุปถัมภ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ในการศึกษาอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานระบบราชการกรมศุลกากร 

กรณีศึกษาส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ดังนี้ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร เอกสารวิชาการ บทความ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ก าหนดขอบเขตการศึกษาและน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม 

หลังจากผู้วิจัยได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึง
ได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้คือ ตัวแปนต้น แบ่งเป็น 2 ตัวแปรได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคล และระดับ
การรับรู้อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ระดับการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ประกอบด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้คือ ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบเครือ
ญาติ ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบมิตรสหาย ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบเชิงทดแทนบุญคุณ และระบบ
อุปถัมภ์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทางราชการ 
 ตัวแปรตามผู้ศึกษาต้องการศึกษา 2 ด้านคือ ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติและ
บริหารงานภายในองค์การ  
 จากตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรต้น (Independent Variables)             ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการสังกัดส่วนบริการผู้โดยสาร 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จ านวน 100 คน จาก
ข้าราชการ จ านวน 130 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากนนั้น าข้อมูลที่ได้มา เข้า
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส า เร็จรูป SPSS for Windows Version 22 
โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติการ
แจกแจงความถี่แล ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทัศนะของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อการรับรู้ระบบอุปถัมภ์และอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพการสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

การรับรูรู้ปแบบความสัมพันธ์ระบบ
อุปถัมภ ์
1. ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบเครือญาต ิ
2. ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบมิตรสหาย 
3. ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบเชิง
ทดแทนบุญคุณ 
4. ระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทาง
ราชการ 

อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติและ
บริหารงานภายในองค์การ 
ด้านการปฏิบัติงาน 
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านองค์กรที่สังกัด 
- ขวัญ-ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
- ความสัมพันธ์ของบุคคลในการปฏิบัติงาน (ใน
และนอกสายงาน) 
- ช่ือเสียงเกียรตยิศขององค์การ 
ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
- ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน 
- ความมั่นคงในการปฏิบตัิงาน 
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สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในส่วนนี้จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบ
แบบ Chi-Square และทดสอบค่าความเข้มข้นของความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

4. ผลกำรศึกษำ 

 4.1 ด้ำนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จากการศึกษาตัวแปรต้นด้านข้อมูลส่วนบุคคลด้านช่วงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ

ระหว่าง 31-40 ปีมากที่สุด ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นผู้มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ร้อยละ 24 ผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 19 และผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปีร้อยละ 12 โดยเฉลี่ยมีอายุ 37.9 ปี มี
อายุต่ าสุด 25 ปี และสูงสุด 60ปี 

ด้านสถานภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นผู้มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 37 และเป็นผู้ที่มีสถานภาพหย่า ร้อยละ 3 

ประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพการศึกษา ในระดับปริญญาโทร้อยละ 55 รองลงมาเป็นระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 33 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ปริญญาโทร้อยละ 10 และผู้ที่มีการศึกษาระดับ ปวส. ร้อยละ 2 

ด้านต าแหน่งงานของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่คือระดับ ช านาญการ/ช านาญงาน ร้อยละ 57 
และเป็นระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานร้อยละ 43 กลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจไม่มีระดับที่สูงกว่าช านาญการ/
ช านาญงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี มากที่สุด ร้อยละ 
44 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 24 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี ร้อยละ 
16 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี ร้อยละ 3 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 13 

4.2 ระดับกำรรับรู้ระบบรูปแบบควำมสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ 
ระดับการรับรู้ระบบรูปแบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า พบ

เห็นน้อยร้อยละ 66 รองลงมาคือ พบเห็นมาก ร้อยละ 26 ไม่พบเห็นเลยร้อยละ 4 และพบเห็นมาก
ที่สุดร้อยละ 4 

รูปแบบความสัมพันธ์แบบมิตรสหายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า พบเห็นมากร้อยละ 67 
รองลงมาคือพบเห็นน้อยร้อยละ 26 พบเห็นมากที่สุดร้อยละ 6 และไม่พบเห็นเลยร้อยละ 1 

รูปแบบความสัมพันธ์แบบเชิงทดแทนบุญคุณกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า พบเห็นน้อยร้อย
ละ 63 รองลงมาคือพบเห็นมาก ร้อยละ 22 พบเห็นมากที่สุดร้อยละ 8 และไม่พบเห็นเลยร้อยละ 7 

รูปแบบความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทางราชการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่า พบเห็นมากที่สุดร้อยละ 50 รองลงมาคือ พบเห็นมากร้อยละ 39 พบเห็นน้อยร้อยละ 9 และ
ไม่พบเห็นเลยร้อยละ 2 
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4.3 อิทธิพลของของระบบอุปถัมภ์ต่อองค์กรที่สังกัด 
ในประเด็นของอิทธิพลของของระบบอุปถัมภ์ต่อองค์กรที่สังกัดนั้นพบว่า ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้น

ส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งผลลบต่อชื่อเสียงขององค์กรและท าให้ขวัญ
และก าลังใจในการท างานลดลง ในส่วนของผลดีนั้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในด้าน
คาวมร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือการลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานก็ตาม 

4.4 อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อด้ำนควำมม่ังคงในกำรท ำงำน 
ในส่วนของอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อด้านความมั่งคงในการท างานพบว่า ระบบอุปถัมภ์ได้

ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในประเด็นของการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระบบอุปถัมภ์รูปแบบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทางราชการที่ข้าราชการส่วน
บริการผู้โดยสารพบเห็นมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าระดับการยอมรับระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่
ในระดับกลางค่อนไปทางน้อย 

4.5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อต่อการรับรู้อิทธิผลของระบบอุปถัมภ์

ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลักษณะส่วนบุคคล
ทั้งหมดพบว่าไม่มีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้อิทธิผลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหารภายในองค์กร ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นจากลักษณะการท างานที่ท างานพร้อมกัน อยู่ในจุด
เดียวกัน พบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมกัน มีประสบการณ์ร่วมที่เหมือนกันท าให้ทราบถึงลักษณะของ
ปัญหาเหมือนกัน ทัศนะจึงไม่แตกต่างกันมากนักอย่างมีนัยยะส าคัญ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้รูปแบบความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้อิทธิพล
ของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กร จากการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ระบบ
อุปถัมภ์มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกการปฏิบัติงานในประเด็นความต่อไปนี้  

  1) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบเครือญาติกับอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ต่อการสุ่มตรวจ 

    2) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบเครือญาติกับอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ต่อการด าเนินคดี 

    3) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบมิตรสหายกับอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ต่อการสุ่มตรวจ 

    4) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบมิตรสหายกับอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ต่อการเก็บภาษี 

    5) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบทดแทนบุญคุณกับอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ต่อการสุ่มตรวจ 
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    6) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบทดแทนบุญคุณกับอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภ์ต่อการด าเนินคดี 

    7) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทาง
ราชการกับอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการสุ่มตรวจ 

    8) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทาง
ราชการกับอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการเก็บภาษี 

  9) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์แบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทาง
ราชการกับอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการด าเนินคดี 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่า การรับรู้ระบบอุปถัมภ์ในแบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทาง
ราชการนั้นมีความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การสุ่มตรวจ เก็บภาษี 
หรือการด าเนินคดี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เลือกพบเห็นมาก-มากที่สุด ส่วนใหญ่เลือกระดับอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมีอิทธิพลมาก-มีอิทธิพลมากที่สุด อยู่ในสัดส่วนที่มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือก
ไม่พบเห็นเลย-พบเห็นน้อย จ านวนมากอย่างมีนัยยะส าคัญ 

ส่วนว่าการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ในแบบเครือญาติ มิตรสหาย หรือแบบทดแทนบุญคุณนั้น 
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีร่วมกันคืออิทธิพลต่อการสุ่มตรวจ ที่
พบว่าผู้ที่เลือกการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ในแบบต่าง ๆ ในระดับ ไม่พบเห็นเลย-พบเห็นน้อย ส่วนใหญ่จะมี
การรับรู้ถึงอิทธิพลต่อการสุ่มตรวจในระดับไม่มีอิทธิพล-มีอิทธิพลน้อย   

ทั้งนี้พบว่าระดับการพบเจอหรือการรับรู้รูปแบบความสัมพันธ์ในแบบต่าง ๆ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่
ท าให้การเลือกระดับรับรู้อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กรนั้น
แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญ  

4.6 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นสามารถสรุปไดด้ังต่อไปนี้คือ 

    1) ระบบอุปถัมภ์ที่พบเจอบ่อยที่สุดคือผู้โดยสารที่มีเส้นสายกับข้าราชการระดับสูง
หรือผู้มีอิทธิพลในสังคม 
    2) ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการท างานอย่างมากโดยเฉพาะการสุ่มตรวจและ
การเก็บภาษ ี
    3) ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย 
    4) เป็นการยากท่ีจะขจัดระบบอุปถัมภ์ให้หมดไป 
 

5. สรุปอภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานของกรมศุลกากร : 

กรณีศึกษา ส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
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ข้าราชการ กรมศุลกากร ส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต่อระดับผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการท างานของระบบราชการ และ เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นต่อระบบอุปถัมภ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยศึกษาข้าราชการส่วน
บริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 100 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติส าเร็จรูป 
SPSS for Windows Version 22 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่า Chi-Square ทดสอบค่าความเข้มข้นของความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05    

สรุปผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 37.9ปี มี
อายุต่ าสุด 25 ปี และสูงสุด 60ปี กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด และส่วนมากศึกษาจบชั้น
ปริญญาโท โดยต าแหน่งทางราชการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือระดับช านาญการ/งาน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากน้อยกว่า 5 ปี 

จากผลการศึกษาข้าราชการส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าพบระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทางราชการมาก
ที่สุด ระดับการพบเห็นรองลงมาคือความสัมพันธ์แบบมิตรสหาย แบบเชิงทดแทนบุญคุณ และแบบ
เครือญาติตามล าดับ 

นอกจากนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทางราชการ ตามทัศนะของข้าราชการ
ส่วนบริการผู้โดยสารยังเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากท่ีสุดจาก
ทุกรูปแบบโดยเฉพาะในการเป็นอุปสรรคต่อการเก็บภาษีและการสุ่มตรวจ 

ในประเด็นของอิทธิพลของของระบบอุปถัมภ์ต่อองค์กรที่สังกัดนั้นพบว่า ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้น
ส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งผลลบต่อชื่อเสียงขององค์กรและท าให้ขวัญ
และก าลังใจในการท างานลดลง ในส่วนของผลดีนั้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในด้าน
คาวมร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือการลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานก็ตาม 
 ในส่วนของอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อด้านความมั่งคงในการท างานพบว่า ระบบอุปถัมภ์ได้
ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในประเด็นของการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระบบอุปถัมภ์รูปแบบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งทางราชการที่ข้าราชการส่วน
บริการผู้โดยสารพบเห็นมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าระดับการยอมรับระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่
ในระดับกลางค่อนไปทางน้อย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อต่อการรับรู้อิทธิผลของระบบอุปถัมภ์
ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กรจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลักษณะส่วนบุคคล
ทั้งหมดพบว่าไม่มีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้อิทธิผลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหารภายในองค์กร ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นจากลักษณะการท างานที่ท างานพร้อมกัน อยู่ในจุด
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เดียวกัน พบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมกัน มีประสบการณ์ร่วมที่เหมือนกันท าให้ทราบถึงลักษณะของ
ปัญหาเหมือนกัน ทัศนะจึงไม่แตกต่างกันมากนักอย่างมีนัยยะส าคัญ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้รูปแบบความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กรจากการวิเคราะห์พบว่าการ
รับรู้ระบบอุปถัมภ์มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกการปฏิบัติงานในประเด็นหลาย
ประเด็น แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่า การรับรู้ระบบอุปถัมภ์ในแบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งทาง
ราชการนั้นมีความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การสุ่มตรวจ เก็บภาษี 
หรือการด าเนินคดี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เลือกพบเห็นมาก-มากที่สุด ส่วนใหญ่เลือกระดับอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมีอิทธิพลมาก-มีอิทธิพลมากที่สุด อยู่ในสัดส่วนที่มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือก
ไม่พบเห็นเลย-พบเห็นน้อย จ านวนมากอย่างมีนัยยะส าคัญ 

ส่วนว่าการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ในแบบเครือญาติ มิตรสหาย หรือแบบทดแทนบุญคุณนั้น 
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีร่วมกันคืออิทธิพลต่อการสุ่มตรวจ ที่
พบว่าผู้ที่เลือกการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ในแบบต่าง ๆ ในระดับ ไม่พบเห็นเลย-พบเห็นน้อย ส่วนใหญ่จะมี
การรับรู้ถึงอิทธิพลต่อการสุ่มตรวจในระดับไม่มีอิทธิพล-มีอิทธิพลน้อย   

ทั้งนี้พบว่าระดับการพบเจอหรือการรับรู้รูปแบบความสัมพันธ์ในแบบต่าง ๆ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่
ท าให้การเลือกระดับรับรู้อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กรนั้น
แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญ  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเห็นว่าระบบอุปถัมภ์ที่ข้าราชการส่วนบริการผู้โดยสาร ส านักงาน
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบเจอระหว่างการปฏิบัติงานนั้นได้ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรและขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่เพียงแค่ประชาชนเกิดความไม่พอใจเท่านั้น 
ผู้ปฏิบัติงานก็มีทัศนะเห็นว่าระบบดังกล่าวได้สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเกิดขึ้น โดยที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตกเป็นเครื่องมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจาก ระบบอุปถัมภ์ที่พบเจอบ่อยที่สุดคือผู้โดยสารที่มีเส้น
สายกับข้าราชการระดับสูงหรือผู้มีอิทธิพลในสังคม การปฏิเสธให้ความช่วยเหลือตามที่ถูกร้องขอนั้นมี
ผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 

การที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถบังคับใช้กฎหมายและท าหน้าที่ได้อย่างเท่าเทียมได้นั้น จะต้องมี
กลไกในการปกป้องข้าราชการจากการใช้อ านาจโดยมิชอบของข้าราชการระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง อีกท้ังต้องเป็นอิสระจากการแทรกแซงจากการใช้อ านาจโดยมิชอบ  

ไม่ใช่แค่ในระบบราชการ ระบบอุปถัมภ์นั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระดับใหญ่ในสังคม 
การแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่เยาว์วัยให้ติดตัวจนถึงผู้ใหญ่ อีกทั้ง
ผู้ใหญ่ควบเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมและการมีจิตเพ่ือส่วนรวม การมี
จิตส านึกในเรื่องของความเท่าเทียม เห็นแก่ส่วนรวม การไม่ใช้อ านาจหรือเส้นสายเอาเปรียบผู้อ่ืน
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จะต้องได้รับการปลูกฝังให้แพร่หลาย เพ่ือจะได้สร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ท าให้ระบบอุปถัมภ์นั้น
ลดลงจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  หากปราศจากการปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวแล้ว เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ระบบอุปถัมภ์จะหมดไปจากสังคมไทยหากไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังจากทุกฝ่าย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไปคือในการศึกษาครั้งนี้นั้นได้ศึกษาการท างานของ
ข้าราชการเพียงแค่ส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็นเพียงแค่หนึ่งในท่าอากาศ
ยานนานาชาติของประเทศไทย ยังคงมีอีกหลายท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศที่ต้องได้รับ
การศึกษา เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งเป็น
ท่าอากาศยานที่มีผู้เดินทางเข้าจากต่างประเทศจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะพบเจอระบบ
อุปถัมภ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเช่นกัน 

นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้ตัวแปรต้นนั้นมีความอิสระออกจากกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่า
ตัวแปรต้นทั้งสองตัวแปร คือ ลักษณะส่วนบุคล และระดับการรับรู้ระบบอุปถัมภ์ นั้นมีความสัมพันธ์
กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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ปัญหำกำรผ่ำนแดนและกำรถ่ำยล ำตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 

สิรญา หยิมการุณ* 
 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของการผ่านแดน
และการถ่ายล าสินค้า ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศในเรื่อง
การผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นพนักงานศุลกากรและผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 3) เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติ
และกฎหมายการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้าของต่างประเทศ 4) เพ่ือวิเคราะห์มาตรการทาง
กฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 
  โดยการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการศึกษาจากหนังสือ 
บทความ เอกสาร บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตและสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับมีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยตัดสินใจเลือกผู้ให้สัมภาษณ์บุคคลที่มี
ความเกี่ยวเนื่องในการด าเนินพิธีการผ่านแดนและการถ่ายล า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานศุลกากร สังกัด
ส านักกฎหมาย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมาย พนักงานศุลกากร สังกัดตามด่านศุลกากร 
ผู้ที่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในด าเนินพิธีการผ่านแดนและถ่ายล าขณะที่ปฏิบั ติงาน รวมถึง
ผู้ประกอบการ ผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล า และและภาคเอกชน ผู้ที่ได้ศึกษาและมีความรู้ในเรื่องการ
ผ่านแดนและถ่ายล า รวมทั้งสิ้น 12 คน ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า กรอบระยะเวลาการผ่านแดน
และการถ่ายล าที่ก าหนดให้ต้องน าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน เป็นระยะเวลาที่
ค่อนข้างจ ากัดและไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ใน
เรื่องการผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกกระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ ภายหลัง
กฎหมายมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้การด าเนินพิธีการผ่านแดนและการถ่ายล าด าเนินต่อไปได้ จึงได้อ้างสิทธิ
ผ่านแดนตาม Article 5 Freedom of Transit แห่งความตกลง GATT ซึ่ง GATT มีเพียงก าหนดค า
นิยามการผ่านแดนและการถ่ายล าเท่านั้น มิได้มีการก าหนดขอบเขตและเนื้อหาสาระในทางปฏิบัติ
เอาไว้ จึงเห็นว่าการใช้ GATT ยังไม่มีความชัดเจน 
  ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผ่านแดน
และการถ่ายล า โดยท าการศึกษาจากการด าเนินงานของต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
เวียดนาม สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน
และการถ่ายเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 
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เพ่ือให้สามารถอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยสอดคล้องกับพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีอยู่ อันจะท าให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการผ่านแดนและถ่ายล าอย่างเต็มที่ 
 
ค ำส ำคัญ: ผ่านแดน, ถ่ายล า, ความตกลงระหว่างประเทศ, กรอบระยะเวลา 
  

1. บทน ำ 
  การค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจ เพราะเป็นกิจกรรมที่ท าให้สินค้าและ
เงินตราเกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ การค้า
สินค้าเป็นกิจกรรมหลักที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการค้าสินค้าสูงขึ้น ประเทศต่าง ๆ ได้ท า
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The General Agreement on Tariffs and Trade: 
GATT 1947) เพ่ือเป็นกฎเกณฑ์ในทางการค้าของโลกในระดับพหุภาคี ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในขณะเดียวกันก็มีการท าความตกลงด้านเศรษฐกิจ
กันเองระหว่างรัฐในระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค และระดับทวิภาคี ซึ่งหัวข้อแรกในการเจรจาท าความ
ตกลงในแต่ละเวทีจะเป็นเรื่องการค้าสินค้าทั้งสิ้น นอกจากความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าแล้ว ยังมี
ความตกลงที่จะช่วยผลักดันให้ระบบการค้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก เช่นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้ วยพิธี การศุ ลกากรที่ เรี ยบง่ ายและสอดคล้ องกั น (The International Convention on the 
Simplification and Harmonization of Customs Procedure) ที่มีขึ้นเพ่ือให้พิธีการศุลกากรในการ
น าเข้าส่งออกง่ายขึ้น ซึ่งในการขนส่งสินค้าจะเกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่ง
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร และการส่งสินค้าผ่านแดน (ชวลิต อัตถศาสตร์, 2556) 
  แนวคิดการน าเข้า (Import) และส่งออก (Export) เป็นเรื่องที่กระท าที่ท่าหรือที่ที่จะน าเข้า
หรือส่งออก ซึ่งเป็นเขตอ านาจอธิปไตยของรัฐ หลักเกณฑ์ที่ใช้กับการน าเข้าส่งออกจึงมาจากกฎหมาย
ภายในรัฐนั้น ๆ เป็นหลัก โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเก็บอากรที่รัฐจะต้องก าหนดให้ไม่ขัดต่อพันธกรณีทางการค้าที่จะไม่
สร้างอุปสรรคทางการค้าไปกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ (หยาดพิรุณ, 2557)  
  ส่วนการผ่านแดนเป็นพิธีการศุลกากรที่ส าคัญพิธีการหนึ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล (LLDCs: Landlocked Developing Countries) 
มีพ้ืนที่ขนาดเล็กและตลาดที่เปราะบาง ในการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าจากประเทศของตนต้องอาศัย
การขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของประเทศอ่ืน อย่างเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ต้อง
อาศัยการผ่านแดนจากประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ หรือไทย ทั้งนี้ การผ่านแดนอาจมีการขนถ่าย
สินค้าจากยานพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ การด าเนินการเช่นนี้
เรียกว่า “การถ่ายล า” (Transshipment) ซึ่งในการผ่านแดนครั้งหนึ่งจะมีหรือไม่มีการถ่ายล าก็ได้ 
และการถ่ายล าจะท าครั้งเดียวหรือหลายครั้งในการขนส่งแต่ละเที่ยวก็ได้ ปัจจุบันนี้ พิธีการผ่านแดนที่
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มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งสินค้าและส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ แล้ว ยังท าให้ประเทศผ่านแดนมีความเชื่อมั่นว่า การขนส่ง
จะมีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผ่านแดนเท่านั้น (ส านักงานที่ปรึกษาการ
ศุลกากร ณ กรุงบรัชเซลส์, 2560) อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศก็มิได้ยอมให้มีการผ่านแดนได้อย่างเสรี 
เพราะการผ่านแดนเป็นเรื่องที่ประเทศหนึ่งมาใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เช่น 
ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบรางของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประเทศที่เป็น
เจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ๆ ที่จะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาและซ่อมแซม โดยใช้เงินภาษีของ
ประชาชนในประเทศของตน แต่ละประเทศจึงยินยอมให้เฉพาะรัฐที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นที่จะใช้
สิทธิผ่านแดน ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากไม่มีการตอบแทน สิทธิน าผ่านอาจใช้ไม่ได้ (หยาดพิรุณ, 2557)  
  ความแตกต่างระหว่างของผ่านแดนและการถ่ายล ากับของน าเข้าและส่งออก คือของที่ส่งออก
และน าเข้าจะต้องเสียอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจน มาตรา 158 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 
2560 ได้ให้อ านาจพนักงานศุลกากรตรวจของที่ก าลังผ่านพิธีการศุลกากรหรืออยู่ในอ านาจก ากับตรวจ
ตราของศุลกากร ในขณะที่ มาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ของผ่านแดน
และถ่ายล าไม่ต้องเสียอากร  
  กรมศุลกากรได้มีการแก้ไขกฎหมายจาก พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 เป็น พ.ร.บ.ศุลกากร 
พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2560 โดยได้แก้ไขในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล า ซึ่งแต่เดิมประกาศกรม
ศุลกากร ที่ 210/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2469 ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องน าของออกจากราชอาณาจักรไทยภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่น าของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร หากผู้ขอผ่านแดนเพิกเฉยและไม่ส่งของผ่านแดน
ออกไปนอกราชอาณาจักรให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้ถือว่าของผ่านแดนนั้นไม่ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้ด าเนินการกับของผ่านแดนดังกล่าวโดยปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยของตกค้าง ส่วนกฎหมายฉบับใหม่ได้แก้ไขกรอบระยะเวลาและบทลงโทษในมาตรา 102 และ 
มาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้น าของออกนอกราชอาณาจักรไทยภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร หากไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรไทยภายใน
ก าหนดระยะเวลา หรือขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นการน าเข้าและได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้
แล้ว แต่ไม่เสียอากรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเร่งน าสินค้าออกจากด่านศุลกากรให้
เสร็จภายใน 30 วัน หากพ้นก าหนดระยะเวลาจะถูกยึดและน ามาขายทอดตลาด อย่างไรก็ตาม บท
เฉพาะกาล มาตรา 260 ไม่ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 102 และมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 
พ.ศ. 2560 มาบังคับใช้กับกรณีที่มีการท าความตกลงระหว่างประเทศไปแล้ว (Agreement) กล่าวคือ 
มาตรา 102 และ 103 ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการต้องน าของผ่านแดนออกจากราชอาณาจักร
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ไทยภายใน 30 วัน หากไม่น าสินค้าออกตามก าหนดเวลา สินค้านั้นตกเป็นของแผ่นดิน ขณะที่ความ
ตกลงระหว่างประเทศ ก าหนดให้น าของออกจากราชอาณาจักรไทย 90 วัน ดังนั้น ในบทเฉพาะกาล 
มาตรา 260 จึงต้องก าหนดข้อยกเว้น โดยให้ผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้ต้องน าของออกจาก
ราชอาณาจักรไทยภายใน 90 วันเหมือนเดิม ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยได้ท าความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลผูกพันไปแล้ว (ส านักกฎหมาย กรมศุลกากร, 2560) 
  ตามมาตรา 102 วรรค 3 ก าหนดว่า การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท าได้ต่อเมื่อ
มีความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้น า Article 5 เรื่อง Freedom of Transit ของความตก
ลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The General Agreement on Tariffs and Trade: GATT 
1947) มาใช้เป็นการชั่วคราว เพ่ือลดอุปสรรคในการผ่านแดนและการถ่ายล า ในระหว่างที่ประเทศ
ไทยยังไม่ได้ท าความตกลงระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนทางบกติดกับประเทศ
ไทยให้ครบทุกประเทศ (ส านักกฎหมาย กรมศุลกากร, 2560)  

จากการแก้ไขกฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล านั้น ท าให้เกิดประเด็นถกเถียง 2 
เรื่อง  

ประเด็นที่ 1 ในเรื่องที่ก าหนดให้ต้องน าของออกจากราชอาณาจักรภายใน 30 วัน หากไม่น า
ของออกจากราชอาณาจักรไทยภายในก าหนดระยะเวลา สินค้านั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่มี
ข้อยกเว้นในการขอขยายระยะเวลาใด ๆ ซึ่งเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายของการปรับกรอบ
ระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนและถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น 30 วัน นั้น เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการด าเนินการ
ขนส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว อีกท้ัง เป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการด าเนินการพัก
สินค้าในประเทศไทยนานเกินสมควร แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการเห็นว่า การก าหนดว่าของที่ผ่าน
แดนหรือถ่ายล าจะต้องน าออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน เป็นระยะเวลาที่ไม่อ านวยความ
สะดวกต่อผู้ประกอบการเมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายเก่าที่ให้เวลาของนั้นอยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน 
รวมถึงไม่สามารถขอขยายระยะเวลาได้ จึงขอให้กรมศุลกากรแก้ไขกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการทางการค้า รวมถึง ถ้าเกินกรอบระยะเวลา 30 วันตามที่ก าหนด 
ควรมีมาตรการจัดการของตกค้างจากการผ่านแดนและการถ่ายล าด้วยการส่งกลับประเทศต้นทางแทน
การตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 

ประเด็นที่ 2 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรค 3 บัญญัติว่า การผ่านแดน
ที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยมี
ความตกลงว่าด้วยการผ่านแดน 2 ฉบับ คือ การผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตาม
อนุสัญญาบาร์เซโลน่า) และความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย แต่ยังคงให้ประเทศอ่ืน ๆ เช่น มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ใช้เส้นทางการผ่านแดนของ
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ประเทศไทยได้โดยไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ โดยอ้างความตกลงทั่วไปว่าด้วย
ภาษีศุ ลกากรและการค้ า  (The General Agreement on Tariffs and Trade: GATT 1947 ) 
เนื่องจากการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผ่านแดนตาม 
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 มีมติว่า GATT เป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น ประเทศสมาชิกที่อยู่ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
มีสิทธิผ่านแดนประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี ตาม Article 5 Freedom of Transit อย่างไรก็ตาม ข้อ
บทดังกล่าวก าหนดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการผ่านแดนเอาไว้ แต่
ไม่มีค าอธิบายว่า ค าว่า “เสรีภาพในการผ่านแดน” มีขอบเขตเพียงใด และมิได้มีการก าหนดขอบเขต
และเนื้อหาสาระในทางปฏิบัติเอาไว้ จึงเห็นว่าการใช้ GATT ยังไม่มีความชัดเจนมากพอ 
  

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 

  2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า ตาม พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 
  2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นพนักงานศุลกากรและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 
  2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติและกฎหมายการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้าของ
ต่างประเทศ 
  2.4 เพ่ือวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
การวิจัยอิสระฉบับนี้ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย

ท าการศึกษาจากหนังสือ บทความ เอกสาร บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ
ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานศุลกากรและผู้ประกอบการที่
ด าเนินงานเกี่ยวกับการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้า 12 คน ได้แก่ พนักงานศุลกากร ที่สังกัดส านัก
กฎหมาย 3 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล า พนักงาน
ศุลกากร ที่สังกัดอยู่ตามด่านศุลกากรที่มีการผ่านแดน 5 คน ผู้ปฏิบัติงานและควบคุม 

การผ่านแดนและถ่ายล าตามที่กฎหมายก าหนด และผู้ประกอบการ 4 คน ผู้ที่ขอผ่านแดนหรือ
ถ่ายล าเพ่ือทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องการผ่านแดนและการถ่ายล า รวมถึงเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการด าเนินการผ่านแดนและถ่ายล า ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 
2560 และน าไปสู่แนวทางการแก้ไขกรอบระยะเวลาในการผ่านแดนและการถ่ายล าสินค้าที่เหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ประกอบการและกรมศุลกากร และท าให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายมากขึ้น 
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4. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

  4.1 ปัญหำในเรื่องกำรกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำให้ต้องน ำของออกรำชอำณำจักรภำยใน 
30 วัน หำกไม่น ำของออกจำกรำชอำณำจักรภำยในก ำหนดระยะเวลำ ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากบทความ หนังสือ เอกสารวิชาการต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วารสาร บทความ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เห็นว่า หลักเกณฑ์ในการด าเนินพิธีการผ่านแดนและ
การถ่ายล าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป ในเรื่องกรอบระยะเวลาในการด าเนินพิธีการผ่าน
แดนและถ่ายล า ของแต่ละประเทศก็จะพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของประเทศ
นั้น ๆ อย่างเช่น ประเทศมาเลเซียก าหนดให้น าของผ่านแดนภายใน 30 วัน ส่วนประเทศสิงคโปร์ของ
ผ่านแดนและถ่ายล าต้องน ามาเก็บไว้ในเขต Free Trade Zone และน าออกไปจากเขตไม่เกิน 45 วัน 
ส าหรับทางทะเล และไม่เกิน 21 วัน ส าหรับทางอากาศ ส่วนสหภาพยุโรปก าหนดให้การน าผ่านของ
เข้ามาในประเทศต้องท าการส่งออกไปทั้งหมดในทันทีโดยไม่มีการพักสินค้าใด ๆ ส่วนกรอบระยะเวลา
การด าเนินพิธีการผ่านแดนและถ่ายล าของประเทศไทย พ.ร.บ. ศุลกากร 2560 ก าหนดให้ต้องน าของ
ออกจากราชอาณาจักรภายใน 30 วัน  

จากการสัมภาษณ์พนักงานศุลกากรเห็นว่า หากพิจารณาลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย ตลอดจนถนนสายหลักที่เชื่อมโยงแต่ละภาคของประเทศประกอบแล้ว การท าการ
ขนส่งจากจุดใต้สุดของประเทศไทยไปยังจุดเหนือสุดของประเทศ สามารถขนส่งได้โดยใช้ระยะเวลา
เพียงไม่กี่วัน ส่วนการถ่ายล าเป็นการปฏิบัติพิธีการภายในด่านศุลกากรเดียวกันเท่านั้น จึงเห็นว่า
ระยะเวลา 30 วันมีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สามารถขอ
ขยายระยะเวลาได้เท่าที่จ าเป็น เนื่องจากการก าหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นการก าหนดที่เคร่งครัดไป 
หากเกิดเหตุสุวิสัยไม่สามารถน าของออกไปนอกราชอาณาจักรได้ อันมิใช่ความผิดของผู้ประกอบการ
หรือผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล า ย่อมไม่เป็นธรรม ประกอบกับภาคเอกชนเห็นว่า ระยะเวลา 30 วัน เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน แต่หากพิจารณาลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของประเทศ
ไทย ระยะเวลาการด าเนินพิธีการผ่านแดนควรอยู่ที่ 14 วัน และการถ่ายล าระยะเวลาควรอยู่ที่ 7 วัน 
เนื่องจากการถ่ายล าก าหนดให้กระท าได้ภายในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน รวมถึงผู้ประกอบการบาง
ท่านเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าของผ่านแดนและถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 30 วัน นับแต่วันน าเข้า หากไม่น าของออกไปภายในระยะเวลาก าหนดให้ของนั้นตกเป็นของ
แผ่นดินนั้น ท าให้ปริมาณของตกค้างมีจ านวนน้อยลง รวมถึงเป็นการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการน าของ
ดังกล่าวออกจากราชอาณาจักร เพราะเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
บางท่านเห็นควรให้มีการขอขยายระยะเวลาในกรณีเกิดเหตุสุวิสัย ในทางกลับกันผู้ประกอบการบาง
คนเห็นว่า ควรแก้ไขระยะเวลาจาก 30 วัน เป็น 60 วัน หรือ 90 วัน ซึ่งอาจเกิดเหตุสุวิสัยที่ไม่สามารถ
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ควบคุมได้ในระยะการขนส่ง หรือมีปัญหาเรื่องเอกสารมาจากต้นทาง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า หากแก้ไขตาม
ระยะเวลาดังกล่าว จะเกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมาคือ เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการบางรายอาศัย
ช่องทางในการแสวงหาประโยชน์จากระยะเวลาดังกล่าว เช่น การน าสินค้าขยะที่เป็นมลพิษน าเข้ามา
ในประเทศ และไม่น าของนั้นออกไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ท าให้ของดังกล่าวเป็นของ
ตกค้าง และก่อให้เกิดภาระที่ภาครัฐต้องด าเนินการจัดการท าลาย  

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากรที่สังกัดตามด่านศุลกากร เห็นว่า การที่
กฎหมายไม่มีช่องว่างให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล าขอขยายระยะเวลาได้ในกรณีเกิด
เหตุสุดวิสัย ดังนั้น เพ่ือให้ของนั้นไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ผู้ประกอบการหรือผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล า
แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนพิธีการเป็นน าเข้าโดยเสียค่าอากร พร้อมทั้งท าพิธีการขาออก เพ่ือส่งของนั้น
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-export) โดยผู้ประกอบการหรือผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล าสามารถ
ขอคืนอากรได้ภายหลังน าของดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้พนักงานศุลกากรท างานมี
ความซับซ้อนมากขึ้น 

  4.2 ปัญหำในเรื่องกำรให้สิทธิประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรผ่ำนแดนทำงบก 
  ตามมาตรา 102 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า การผ่านแดนที่มีการ
ข้ามแดนทางบกให้กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงการผ่านแดนตาม
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทยกับลาว ดังนั้น เพ่ือไม่ท าให้การผ่านแดนและถ่ายล า
หยุดชะงัก จึงมีการน า Article 5 เรื่อง Freedom of Transit ของ GATT มาตีความว่าเป็นความตก
ลงระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่ได้ท าข้อตกลงระหว่างประเทศกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนทางบกติดกับประเทศไทยให้ครบทุกประเทศ เนื่องจาก GATT
ก าหนดให้ประเทศภาคีต้องจัดให้มีการผ่านแดนสินค้าได้อย่างเสรี และก าหนดนิยามของการผ่านแดน
ไว้เท่านั้น ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องการผ่านแดนไว้แต่อย่างใด และในทางปฏิบัติยังไม่มี
ประเทศไหนมีท่าทีสนใจท าความตกลงดังกล่าว ประกอบกับทางภาคเอกชนและพนักงานศุลกากร 
สังกัดส านักกฎหมายเห็นว่า การตีความดังกล่าวไม่ใช่เจตนารมณ์ที่แท้จริงของมาตรา 102 วรรค 3 
เพราะความตกลงระหว่างประเทศตามที่ก าหนดในมาตรานี้ จะต้องเป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ี
ก าหนดรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับการผ่านแดนและการถ่ายล าให้ชัดเจน ในขณะที่ GATT เป็นเพียง
กรอบความตกลงที่ก าหนดหลักการอันเป็นที่ยอมรับของประเทศภาคี 

ส าหรับแนวทางการให้สิทธิของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
สหภาพยุโรป ไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างกฎหมายไทยที่ก าหนดว่า การผ่านแดนที่มีการ
ข้ามแดนทางบกให้กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการ
ด าเนินพิธีการผ่านแดนและถ่ายล าของต่างประเทศอาจจะมีการจัดท าอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการด าเนินพิธีการผ่านแดนและการ
ถ่ายล า เช่น สหภาพยุโรป มีประเทศที่เป็นภาคีทั้งสิ้น 28 ประเทศ ซึ่งมีการก าหนดระบบผ่านแดน 6 
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ระบบ ซึ่งในแต่ละระบบจะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไปโดยให้เหมาะสมกับประเภทของ
การผ่านแดนและถ่ายล า ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาทีไออาร์ ที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบกระหว่าง
ประเทศ ส่วนการผ่านแดนร่วมและการผ่านแดนภายในสหภาพที่ใช้เป็นพิธีการส าหรับการเคลื่อนย้าย
สินค้าระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ และความตกลง NATO เป็นกฎเกณฑ์ส าหรับ
การน าเข้า ส่งออก และผ่านแดน ส าหรับสินค้าที่ใช้ในกองก าลังของ NATO เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
อาเซียนได้พยายามผลักดันให้เกิดความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้าม
แดน (AFAFGIT) โดยรวบรวมประเทศสมาชิกเข้าร่วมลงนามในความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว 
เพ่ือให้มีระบบการขนส่งผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง โดยประเทศไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 
2541 แต่ปัจจุบันความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปีนับ
แต่วันที่ลงนามในความตกลง เนื่องจากมีประเทศสมาชิกบางประเทศยังไม่ให้สัตยาบันในพิธีสารตามที่
แต่ละพิธีสารก าหนด จึงท าให้ความตกลงดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ 

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียยังไม่ได้จัดท าความตกลงระหว่าง
ประเทศในเรื่องการผ่านแดนทางบก แต่ได้รับสิทธิผ่านแดนไปยังสิงคโปร์ตามอนุสัญญาบาร์เซโลน่า 
โดยมีข้อจ ากัดในเรื่องปริมาณของสดเน่าเสียง่ายที่สามารถผ่านแดนและถ่ายล าได้ไม่เกินปีละ 30,000 
ตัน ซึ่งหากเกินโควตาที่ก าหนดฝ่ายมาเลเซียจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรตามปกติ และก าหนดให้มีการ
ขนส่งผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยหรือด่านบูกิต คาบู อิตัมของประเทศมาเลเซียเท่านั้น ในทาง
กลับกันประเทศไทยให้ประเทศมาเลเซียขนส่งผ่านแดนโดยไม่ได้จ ากัดปริมาณ จากกรณีดังกล่าว
ประเทศไทยได้พยายามเจรจาขอเพ่ิมปริมาณสินค้าให้มากกว่า 30,000 ตัน กับมาเลเซียแต่มาเลเซียไม่
ยอมเพ่ิมเพดานให้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยต้องหาทางออกในเรื่องดังกล่าว โดยการ
บัญญัติกฎหมายมาตรา 102 วรรค 3 นี้ขึ้น  

 

5. ข้อเสนอแนะ 

  5.1 ปัญหำในเรื่องกำรก ำหนดให้ต้องน ำของออกจำกรำชอำณำจักรภำยใน 30 วัน หำกไม่
น ำของออกจำกรำชอำณำจักรไทยภำยในก ำหนดระยะเวลำ ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาในเรื่องการผ่านแดนและการ
ถ่ายล าเห็นว่า ระยะเวลา 30 วัน ในการด าเนินพิธีการผ่านแดนและการถ่ายล าเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมแล้ว แต่ในทางปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากร สังกัดตามด่านศุลกากรได้พบปัญหาว่า หาก
ผู้ประกอบการหรือผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล าเห็นว่าไม่สามารถด าเนินพิธีการผ่านแดนและการถ่ายล า
ได้ภายใน 30 วัน ซึ่งจะส่งผลให้ของนั้น 
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ตกเป็นของแผ่นดิน จะด าเนินการเปลี่ยนพิธีการเป็นน าเข้า พร้อมทั้งท าใบขนขาออกเพ่ือน าของ
ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-export) อันเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการท างานให้กับพนักงาน
ศุลกากร รวมทั้ง ผู้ประกอบการเห็นว่า ควรให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยเปลี่ยนระยะเวลาจาก 30 วัน 
เป็น 60 - 90 วัน ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น เกิดอุทกภัย เกิดสงคราม 
หรือมีปัญหาบริเวณชายแดน เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินพิธีการผ่านแดนและถ่ายล าไม่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน จึงเห็นควรให้มีการขอขยาย
ระยะเวลา โดยเสนอให้ขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน รวมเป็น 60 วัน และให้อ านาจอธิบดีในการ
พิจารณาเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอผ่านแดนและถ่ายล าชี้แจงรายละเอียดในการขอ
ขยายด้วย อีกทั้งเห็นควรให้มีการก าหนดบทนิยามของค าว่า เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนที่มีอาจหลีกเลี่ยง
ได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาที่สามารถขอขยายได้เพ่ิมนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่เป็นการ
สร้างภาระให้แก่รัฐ แต่เป็นการช่วยให้ทั้งพนักงานศุลกากรและผู้ประกอบการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 

5.2 ปัญหำในเรื่องกำรให้สิทธิประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรผ่ำนแดนทำงบก 
จากข้อเท็จจริงข้างต้นผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้

กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ นั้น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินพิธีการ
ผ่านแดนที่ชัดเจน และเป็นการเร่งรัดให้ประเทศเพ่ือนบ้านจัดท าความตกลงผ่านแดนและการถ่ายล า 
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีประเทศไหนมีท่าทีสนใจท าความตกลงดังกล่าว ท าให้ประเทศที่ไม่ได้ท าความ
ตกลงระหว่างประเทศกับไทยไม่สามารถด าเนินพิธีการผ่านแดนได้ จึงต้องอ้าง Article 5 แห่งความตก
ลง GATT ในการผ่านแดนเป็นการชั่วคราว แสดงให้เห็นว่า การผ่านแดนทางบกจะต้องอ้าง GATT ไป
อย่างไม่มีก าหนด ซึ่งอาจท าให้ประเทศเพ่ือนบ้านไม่มีท่าทีสนใจท าความตกลง เพราะอย่างไรก็ยังคงได้
สิทธิผ่านแดนและถ่ายล าแม้ว่าจะไม่มีความตกลงระหว่างประเทศก็ตาม นอกจากนี้ความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (AFAFGIT) ที่ประเทศไทยได้ลงนามเข้า
ร่วมไปตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งยังไม่มีก าหนดว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร ดังนั้น เพ่ือให้การผ่านแดนสามารถ
ด าเนินพิธีการต่อไปได้ คงยังต้องให้สิทธิประเทศเพ่ือนบ้านผ่านแดนตาม GATT ต่อไป อย่างไรก็ดี
เนื่องจาก GATT เป็นเพียงกรอบความตกลงที่ก าหนดบทนิยามของการผ่านแดนไว้เท่านั้น ไม่ได้
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องการผ่านแดนไว้แต่อย่างใด ซึ่งอาจจะเป็นการดีเพราะเป็นการ
อ านวยความสะดวกและให้เสรีภาพประเทศเพ่ือนบ้านในการผ่านแดนทางบกอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
ของดังกล่าวก็ไม่มีการบริโภคในประเทศอยู่แล้ว ในทางกลับกันอาจจะส่งผลให้การด าเนินพิธีการผ่าน
แดนไม่มีความชัดเจนในเรื่องรายละเอียด ดังนั้น เพ่ือรองรับความตกลงที่จะเกิดในอนาคตไม่ว่าจะเป็น
ความตกลง AFAFGIT หรือประเทศเพ่ือนบ้านมาขอท าความตกลงระหว่างประเทศโดยตรง ผู้ศึกษา
เห็นควรว่า เพ่ือให้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการด าเนินพิธีการผ่านแดนและถ่ายล าควรมีการออก
หลักเกณฑ์ภายในประเทศ โดยการออกประกาศศุลกากรเพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ก าหนดท่า
หรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า ส่งออก ผ่านเข้า และผ่านออก เส้นทางทางถนนที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
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ผ่านแดน ประเภทและสัญชาติของยานพาหนะที่ใช้ในการขนของผ่านแดน ตลอดจนปริมาณของสินค้า
ที่บรรทุกลงในยานพาหนะ เป็นต้น โดยทุกประเทศที่ประสงค์ผ่านแดนทางบกในประเทศไทยจะต้อง
ด าเนินพิธีการตามประกาศศุลกากรก าหนด ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นการกระตุ้น
ให้ต่างประเทศมาขอเจราจาท าความตกลงระหว่างประเทศกับไทยก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
หลักเกณฑ์ที่ไทยก าหนดไม่เป็นประโยชน์ในทางการค้าของประเทศนั้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของลูกค้ำ 
บริษัท บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนสุพรรณบุรี 

สิริพงษ์ โสขุมา* 
 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของ

ลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 100 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย 

สถิตทิดสอบไคสแควร์ (Chi-square: χ2 ) โดยก าหนดระดับ นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-45 ปี มีการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 
บาทขึ้นไป มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และที่อยู่ปัจจุบันเป็นบ้านเดี่ยว ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 1) พบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือสภาพบ้านและระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยด้านราคา คือเงื่อนไขการช าระเงินไม่ยุ่งยาก ปัจจัย
ด้านท าเลที่ตั้ง คือการเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือการบริการพาชม
บ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ 2) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของบริษัท 
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี  
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ บ้านมือสอง 
 

1. บทน ำ 
  ปัจจุบันที่อยู่อาศัยนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน และ ถือ
เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการด าเนินชีวิตของทุกคน รวมถึงเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต ฐานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจของประชาชนอีกด้วย โดยที่อยู่อาศัยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ บ้านเดี่ยว 
อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมส์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่
อาศัยจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ท าเลที่ตั้ง ราคาที่ เหมาะสม ขนาดพ้ืนที่  การคมนาคม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านความ สะดวกสบาย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส าหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง 
                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑติ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
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โดยเฉพาะคนที่มีก าลังซื้อจ ากัด บ้านมือสองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพ่ือสนองความต้องการ โดยตลาด
บ้านมือสองในปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่นอกจากจะขายโดยสถาบันทางการเงิน กรมบังคับคดี แล้วนั้น ยังมี 
บ้านมือสองที่ประชาชนต้องการขายเปลี่ยนมือกันด้วย ดังนั้นปริมาณบ้านมือสองที่รอการขายจึงยังมีอยู่
จ านวนมาก “บ้านมือสองมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นสูงเรื่อย ๆ ในอนาคต จนจะสามารถเป็นสินค้าทดแทน
บ้านมือหนึ่งได้เลยทีเดียว” (TerraBKK, 2561: ออนไลน์) 

ส าหรับการ-ซื้อขายที่อยู่อาศัยมือสองในตลาดขณะนี้นั้น ประเภทแรกเป็นที่อยู่อาศัยมือสองแท้ ที่
ขายต่อกันโดยเจ้าของเดิมซึ่งมีน้อยมาก และก็มีบริษัทนายหน้าหรือ Agency มาขายให้พร้อมคิดค่า
คอมมิชชั่น 3% จนเป็นที่ยอมรับกันในตลาด แต่ก็มีจ านวนน้อยอีกเช่นกันที่ติดประกาศขายเอง ที่อยู่อาศัย
มือสองที่ติดตลาดคือ ที่อยู่อาศัยมือสองที่ธนาคาร และสถาบันทางการเงินยึดมาในช่วงเศรษฐกิจการเงิน
ล่มสลายใน ปีพ.ศ. 2540 ที่อยู่อาศัยมือสองส่วนที่ 2 คือ ที่อยู่ในธนาคาร บางธนาคารก็ลงมาจัดองค์กร
ดูแล โดยมากทั้งบริหารหนี้เองและติดตามหนี้เดิมไปพร้อมกัน และจัดการน าที่อยู่อาศัยมือสองออกขายสู่
ตลาดเองด้วย และมีหน้าที่ยกหนี้ไปให้บริษัทเอกชนในเครือท าการขายติดตามหนี้ รวมทั้งบริหารหนี้ไป
พร้อมกัน ที่อยู่อาศัยมือสองส่วนที่ 3 คือ ที่หลุดจากการขายกันเอง และที่อยู่อาศัยมือสองจากธนาคารแล้ว 
ก็ยังมีหลุดมาอยู่กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสากิจ ในรูปของการบริหารสินทรัพย์หนี้เสีย และ 
ส่วนที่ 4 คือ ที่ อยู่อาศัยมือสองเกิดจากการฟ้องร้องเพ่ือช าระหนี้ไว้ที่กรมบังคับคดีกระบวนการขาย
ทอดตลาดนี้ตามกฎหมายจะ ใช้เวลานาน และค้างสะสมมาเป็นจ านวนมาก ท าให้ยอดที่อยู่อาศัยมือสองชุด
นี้โตขึ้นมาด้วย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2545 หน้า 12) ในส่วนของรัฐวิสากิจ ในรูปของการบริหาร
สินทรัพย์หนี้ เสียนั้น มีสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยรัฐบาลหลายบริษัท เพ่ื อขายบ้านมือสองโดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) และเปลี่ยนมาเป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) หรือ
บ้านมือสอง เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปข้างหน้า อย่างเช่น บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นบริษัทที่มีอสังหาริมทรัพย์มือสองทุกประเภท อาทิเช่น 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ โรงงาน คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน และที่ดินเปล่า โดยผู้สนใจ
สามารถหาข้อมูลได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ หรือป้ายที่ประกาศขายที่ทรัพย์เป็นต้น  

จากการพิจารณาความต้องการบ้านมือสองของประชาชน รวมถึงตลาดบ้านมือสองที่ได้รับความ
นิยมมากกว่าตลาดบ้านมือหนึ่งแล้วนั้น ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อบ้านมือสองของลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี 
เพ่ือน าปัจจัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินรอขาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
และเป็นข้อมูลสนับสนุนในด้านการวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายต่อไป 

 
2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
  2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสองของบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี 
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  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ซึ่งตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน)  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการขาย) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่
กระบวนการในการตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตระหนักถึงสภาพความเป็นอยู่ที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อบ้าน
มือสอง แสวงหาข้อมูล ประเมินคุณสมบัติการตัดสินใจซื้อ และ ประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ได้ซื้อบ้าน
มือสอง จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าที่ซื้อบ้านมือ
สองของ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี โดยดูจาก

กระบวนกำรตัดสินใจ 5ขัน้ตอน 

• ตระหนักถึงสภาพความเป็นอยู่ 
• แสวงหาข้อมูล  
• ประเมินถึงคุณสมบัติ  
• ตัดสินใจซื้อ 

• ความพึงพอใจหลังการซื้อ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพสมรส 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว 

• จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

• ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

 ส่วนประสมทำงกำรตลำด 4Ps 

• ด้านผลิตภณัฑ ์

• ด้านราคา 

• ด้านท าเลทีต่ั้ง 

• ด้านการส่งเสริมการขาย 
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ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จ านวน 100 ราย ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร 
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 ได้กลุ่มตัวอย่าง 80 ราย เพ่ือความสมบูรณ์ของ
ผลการศึกษาจึงใช้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างคือ 100 ราย  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยปัจจัยส่วนบุคคล ค านวณหาค่าความถี่ 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ปัจจัยทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน

ส่วนของสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ ใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square: χ2 ) โดย
ก าหนดระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
  4.1 จำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 อายุ 41-45 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.00 มีการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 50,001 บาท
ขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีสถานภาพสมรส จ านวน 65 คน คิดเป็น 65.00 มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และที่อยู่ปัจจุบันเป็นบ้าน
เดี่ยว จ านวน 58 คน คิดเป็น 58.00  

4.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของลูกค้ำบริษัท 
บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนสุพรรณบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้วพบว่า สภาพบ้านและระบบสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
รองลงมา พื้นที่ใช้สอย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และเนื้อที่ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

  ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้วพบว่า เงื่อนไขการช าระเงินไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมา 
ราคาถูกกว่าที่อ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ความสามารถในการต่อรองราคา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และระยะเวลาในการผ่อนช าระ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
4.14 

  ด้านท าเลที่ตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้วพบว่า การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมา 
อยู่ใกล้สถานที่ท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในย่านศูนย์การค้า /ตลาด อยู่ใน



 

608 

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และอยู่ใกล้บ้านพ่อแม่/ญาติพ่ีน้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่าการพาชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 รองลงมา มีส่วนลดและราคาพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 การ
บริการที่รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ มีของสมนาคุณ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

4.3 กระบวนกำรตัดสินใจเลือกซื้อบ้ำนมือสองของลูกค้ำบริษัท บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพ
พำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนสุพรรณบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ด้านตระหนักถึงปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ที่ท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 รองลงมา ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ซื้อไว้เพ่ือ
ลงทุน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และซื้อไว้เพ่ือให้เช่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 

  ด้านการค้นหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาที่มาของบ้านมือสองก่อนการตัดสินใจซื้อ อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค้นหาข้อมูลบ้านมือสองจากสื่อการขายของบริษัทฯ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

  ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาท าเลที่ตั้งก่อนการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมา พิจารณาราคาว่ามีงบเพียงพอที่จะซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 การเข้าชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 และประเมินจากความคิดเห็นของบุคคลรอบข้าง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

  ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อจากสภาพและปัจจัยต่าง ๆ ของบ้าน อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

  ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและบอกต่อ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และในกรณีไม่พอใจจะแจ้งบริษัทฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

4.4 กำรทดสอบสมมติฐำน สรุปได้ว่า  
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สมมติฐานที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดจ าแนก
เป็นแต่ละปัจจัยดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสภาพบ้าน
และระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขการ
ช าระเงินไม่ยุ่งยาก ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับการบริการพาชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ 

ตำรำงท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 

สภาพบ้าน 4.52 0.703 มากที่สุด 

ระบบสาธารณูปโภค 4.52 0.745 มากที่สุด 

ปัจจัยด้ำนรำคำ (Price) ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 

เงื่อนไขในการช าระเงินไม่ยุ่งยาก 4.32 0.851 มากที่สุด 

ปัจจัยด้ำนท ำเลที่ตั้ง (Place) ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 

การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก 4.54 0.717 มากที่สุด 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
(Promotion) 

ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 

การบริการพาชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ 4.50 0.718 มากที่สุด 

   
  สมมติฐานที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านมือ
สองของลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี 
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ตำรำงท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

กระบวนกำร
ตัดสินใจซ้ือบ้ำน

มือสอง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อำยุ สถำนภำพ 
ระดับ

กำรศึกษำ 
อำชีพ 

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของ
ครอบครัว 

จ ำนวน
สมำชิกใน
ครอบครัว 

ที่อยู่อำศัย
ปัจจุบัน 

ตระหนักถึงปัญหำ   

1. ต้องการที่อยู่
อาศัยใหม ่

X X X X X X X X 

2. ต้องการที่อยู่
อาศัยใกล้ที่ท างาน 

X X X X X  X X 

3. ซื้อไว้เพื่อลงทุน X X X X X  X X 

4. ซื้อไว้เพื่อให้เช่า X X X X X  X X 

กำรค้นหำข้อมูล   

5. ศึกษาที่มาของ
บ้านมือสองก่อน
การตัดสินใจซื้อ 

X X X X X X X X 

6. ค้นหาข้อมูลบา้น
มือสองจากสือ่การ
ขายของบริษัทฯ 

X X X X X X X X 

กำรประเมิน
ทำงเลือก   

7. พิจารณาท าเล
ที่ตั้งก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ 

X X X  X X X X 

8. พิจารณาราคา
ว่ามีงบเพียง
พอที่จะซื้อ 

X X X X X X X X 

9. การเข้าชมบ้าน
ก่อนการตัดสินใจซื้อ 

X X X X X X X X 

10. ประเมินจาก
ความคิดเห็นของ
บุคคลรอบข้าง 

X X X X X X  X 



 

611 

กระบวนกำร
ตัดสินใจซ้ือบ้ำน

มือสอง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อำยุ สถำนภำพ 
ระดับ

กำรศึกษำ 
อำชีพ 

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของ
ครอบครัว 

จ ำนวน
สมำชิกใน
ครอบครัว 

ที่อยู่อำศัย
ปัจจุบัน 

กำรตัดสินใจซ้ือ 
  

11. สภาพและ
ปัจจัยต่าง ๆ ของ
บ้าน 

X X X  X X X X 

12. เงื่อนไขพิเศษ
ของทางบริษัทฯ 

X X X X X X X X 

พฤติกรรมหลัง 
กำรซ้ือ   

13. มีความพึง
พอใจและบอกต่อ 

X X X  X X X X 

14. ในกรณไีม่พอใจ
จะแจ้งบริษัทฯ 

X X X X X X X X 

มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยสถิติที่ 0.05 
X ไม่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยสถิติที่ 0.05 
 

5. อภิปรำยผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อบ้ านมือสองของลูกค้ าบริ ษัท  

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 5.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี โดยอภิปรายได้ ดังนี้ 
ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านมือสอง

ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เนื่องจากปัจจัยทางการตลาดในด้านของสภาพบ้าน ระบบ
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สาธารณูปโภค เงื่อนไขการผ่อนช าระเงินไม่ยุ่งยาก การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และการบริการพา
ชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2554, หน้า53-71) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision 
Process) โดยสามารถจ าแนกเป็นแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มาจากผู้ซื้อนั้นพิจารณาให้ความส าคัญใน
เรื่องของสภาพของบ้าน และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ  

ปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มาจากการซื้อบ้านมือสอง มี เงื่อนไขในการ
ช าระเงินไม่ยุ่งยาก โดยมีการให้ค าแนะน าอย่างชัดเจน ขั้นตอนไม่ซับซ้อน จึงท าให้ผู้ที่ซื้อมีการ
ตัดสินใจที่ง่ายข้ึน 

ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มาจากผู้ซื้อให้ความส าคัญกับการเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร อริยบัณฑิตกุล (2555) ได้กล่าวว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งอิทธิพลมากท่ีสุดในด้านท าเลที่ตั้ง ได้แก่ ท าเลที่สะดวกแก่การเดินทาง  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มาจากการพาชมบ้านก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ เทียนอินทร์ (2548) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ปัจจัยส่งเสริมการขาย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อ โดยถ้ามีการพาชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อนั้นจะส่งผลให้ง่ายต่อการ
ตัดสินใจ  
 5.1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจในการซื้อบ้านมือ
สองของลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี ผู้ศึกษา
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 จากการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการพิจารณาท าเลที่ตั้งก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ อาจเกิดจากผู้ที่มีการศึกษาสูงนั้นพิจารณาในด้านการลงทุนและต่อยอดของธุรกิจ จึง
เลือกท าเลที่แตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า ต่อมาระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับสภาพและ
ปัจจัยต่าง ๆ ของบ้าน อาจเกิดจากผู้ที่มีการศึกษาสูงนั้นมีก าลังและความสามารถมากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาน้อยกว่าท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง และสุดท้ายระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและบอกต่อ อาจเกิดจากผู้ที่มีการศึกษาสูงนั้นมีสังคมที่กว้างขวาง
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่าจึงส่งผลให้การบอกต่อนั้นมีขอบเขตท่ีกว้างกว่า 

จากการทดสอบสมมติฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการต้องการ
ที่อยู่อาศัยใกล้ที่ท างาน อาจเกิดจากที่ท างานนั้นย่อมตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองหรือย่านธุรกิจ ผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวสูงกว่าย่อมสามารถมีที่อยู่ใกล้ที่ท างานได้ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
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ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการซื้อไว้เพ่ือลงทุน และซื้อไว้เพ่ือให้เช่า อาจเกิดจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัวสูงย่อมมีก าลังซื้อมากกว่า 

จากการทดสอบสมมติฐานจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการประเมินความ
คิดเห็นของบุคคลรอบข้าง อาจเกิดจากครอบครัวที่มีจ านวนสมาชิกมาก สามารถปรึกษากันเองภายใน
ครอบครัวได้  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้าบริษัท บริหารสินทรัพย์

กรุงเทพพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสุพรรณบุรี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
 5.2.1 ควรให้ความส าคัญและท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีการศึกษาสูง  เพราะมีก าลังซื้อ
มากกว่าลูกค้ากลุ่มอ่ืน และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีการศึกษาน้อยเพ่ือขยายตลาด
ให้กว้างขึ้น 
 5.2.2 ควรเจาะกลุ่มท าการตลาดเชิงรุกกับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงให้สนใจซื้อทรัพย์ไว้เพ่ือ
ลงทุนและเพ่ือให้เช่า 
 5.2.3 ควรมีการติดตามสอบถามหลังการขายเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ  และสร้างการ 
บอกต่อหากลูกค้ามีความพึงพอใจ ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจควรเร่งหาสาเหตุและรีบปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  
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ศึกษำกำรจัดกำรภำวะวิกฤตจำกภำรกิจค้นหำผู้สูญหำยในวนอุทยำนแห่งชำติ 
ถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน มิติกำรจัดกำรกำรสื่อสำรของสื่อไทยและสื่อต่ำงประเทศ 

จำกควำมคิดเห็นของประชำชนไทย 

         สุกัญญา อักษรถึง* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบวิธีผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการล าดับเหตุการณ์ในการน าเสนอข่าวของส านักข่าวในประเทศ 
จ านวน 6 ส านักข่าวและรูปเล่มภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีที่มีการน าเสนอข่าวตั้งแต่วันที่ 23 
มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2561 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนไทย สื่อในประเทศไทย สื่อ
ต่างประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสื่อสารต่อการจัดการก ากับสื่อสารมวลชนเพ่ือน าเสนอ
ข่าวสารของสถานการณ์การค้นหาผู้สูญหายให้เป็นเอกภาพ 3) เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ความน่าเชื่อถือจากการน าเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อภารกิจค้นหา
ผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางและการจัดการการ
สื่อสารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตในอนาคต โดยท าการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีเชิงบรรยายจากเอกสาร หรือการวิจัยเชิงพรรณนา  การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีการน าเสนอข่าวและรายงานความคืบหน้า
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 19 วัน ตลอดการค้นหาผู้สูญหาย รวมถึงมีการแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชน
หลายแขนงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนไทยจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารใน
ภารกิจนี้ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนไทยส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 21-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพและปริมณฑล มีการรับรู้ข่าวสารจากภารกิจดังกล่าวอยู่ในระดับมาก 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนไทยจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสื่อสารของ
ศอร. ซึ่งประชาชนไทยส่วนใหญ่ มีระดับความเห็นต่อการจัดการการสื่อสารดังกล่าว อยู่ในระดับมาก 

                                                           
* นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 
119/44 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Email: Sukanya_aks@hotmail.com 
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ด้านความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวที่ท าข่าว ณ พ้ืนที่เกิดวิกฤตการณ์ของส านักข่าวในประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เห็นด้วยกับการควบคุมพ้ืนที่ของศอร.ในการท าข่าวของสื่อสารมวลชน 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การจัดการการสื่อสารของศอร.มีความแตกต่างจากการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตอ่ืน 
เนื่องจากพ้ืนทีเ่กิดวิกฤตการณ์ค้นหาผู้สูญหายฯ มีขอบเขตที่แคบ ท าให้ข้อมูลมีการกระจุกตัว สามารถ
จัดการการสื่อสารได้ง่าย ท าให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แตกต่างจากภาวะวิกฤตอ่ืน เช่น น้ า
ท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว ที่มีขอบเขตของวิกฤตค่อนข้างกว้าง น าไปสู่การจัดการให้ข้อมูลข่าวสา รที่
ยากล าบาก ท าให้เกิดข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย 

การปฏิบัติตนของสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางศอร.
ก าหนดไว้ และไม่กระท าการใดที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้สื่อมวลชนก็
ต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อด้วย 

ศอร.มีการจัดการการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) ท าให้ข่าวเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความชัดเจนในข้อมูล 

ด้านความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวของส านักข่าวต่างประเทศจากการถอดบทสัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ไทย พบว่า การรับมือกับสื่อสารมวลชนของศอร.สามารถจัดการได้ดีและต้องการข้อมูลที่ยืนยันแล้ว
เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะคนทั่วโลกติดตามข่าวเช่นกัน 

ด้านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เห็นด้วย
กับการควบคุมพ้ืนที่ในการเข้าไปท าข่าว มีการจัดระเบียบ ระบุขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรท าได้ ท าไม่ได้ 
ส่งผลให้เกิดการจัดการที่ดี 

การจัดการการสื่อสารของศอร.มีความแตกต่างจากการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตอ่ืน 
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์มีลักษณะต่างกัน ซึ่งในกรณีถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน เกิดผล
กระทบในวงแคบ การจัดการจะเป็นไปในรูปแบบของการรักษาอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นอยู่ในเชิงบวก 
แต่กรณีน้ าท่วม หรือสึนามิ เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมาก ข้อมูลที่สื่อสารจึงต้องเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

การปฏิบัติตนของสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต จะต้องสนองประโยชน์สาธารณะ เรื่องของ
ยอดขายเป็นผลพลอยได้ น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้
เกิดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด เพราะในการสื่อสารแต่ละครั้งจะมีผลกระทบไม่ทางบวกก็ทางลบ
เกิดข้ึนเสมอ 

ศอร.มีการจัดการการสื่อสารที่เป็นระบบ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้
ระบบของสื่อสารมวลชนมีการจัดการภายในได้ไม่ดี สมาคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนควรเข้ามามี
บทบาทในการจัดการสื่อให้มากข้ึน  
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ด้านความคิดเห็นของประชาชนไทยจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและความน่าเชื่อถือจากการน าเสนอข่าว พบว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารภารกิจ
นี้ผ่านทางโทรทัศน์ แหล่งข่าวที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารภารกิจ คือ ส านักข่าวช่องทีวี
ดิจิตอลของไทย ประชาชนไทยส่วนใหญ่เชื่อถือการรายงานสถานการณ์ค้นหาผู้สูญหาย จาก
ผู้อ านวยการศอร. ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการรายงานข่าวภารกิจค้นหาผู้สูญหายทางโทรทัศน์มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาครัฐควรจัดท าแบบแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
กรณีนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ในเรื่องนี้ ถึงวิธีการ ขั้นตอนในการวางแผน 
ประเมินความเสี่ยง ลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบผล รวมไปถึงการควบคุม.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน เพ่ือที่จะน าไปประยุกต์ใช้หากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นในอนาคต สมาคมสื่อทุกประเภทควรเข้า
มามีบทบาทในการจัดการกับการด าเนินงานในวิชาชีพสื่อ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
น าไปสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม และเสนอแนะแนวทางในการท างานร่วมกันระหว่าง
สื่อสารมวลชนแต่ละแขนง เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเสนอต่อประชาชนมีความเป็นเอกภาพ ถูกต้อง ชัดเจน 
และอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมสื่อ สมาคมสื่อหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดบทลงโทษที่
ชัดเจน ส าหรับผู้ที่น าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการบิดเบือนข่าวสารท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือ
ป้องกันและตักเตือนไม่ให้เกิดการกระท าท่ีไม่เหมาะสมขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ: ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน  จริยธรรมสื่อ 
ภาวะวิกฤต 
 

1. บทน ำ 
จากกรณีภาวะวิกฤตที่นักฟุตบอลเยาวชน ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย และโค้ช รวม 13 คนเข้า

ไปท่องเที่ยวที่วนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ซึ่งเป็นวนอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนาง
นอน ตั้งอยู่ในต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 และติดอยู่ใน
ถ้ าโดยทุกคนเข้าไปในถ้ าหลวงและไม่สามารถกลับออกมาได้เนื่องจากในขณะนั้นมีฝนตกหนัก และท า
ให้น้ าฝนไหลเอ่อเข้าท่วมถ้ าตามเส้นทางน้ าภายในถ้ า จากทั้งดอยผาหมี จากปากทางเข้าถ้ า รวมไปถึง
รอยแยกบนเขาและสันเขาจนท่วมเอ่อบริเวณที่เป็นเหวหรือจุดต่ าสุดของถ้ าที่ทั้ง 13 คนต้องเดิน
ทางผ่าน และน้ าได้ท่วมปิดทางออก จึงท าให้ทั้ง 13 คนไม่สามารถออกมาได้ โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยาน
ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน พบหลักฐานเป็นจักรยานหลายคันที่จอดไว้บริเวณปากถ้ า จึงเป็นสาเหตุให้ทีม
กู้ภัยของมูลนิธิสยามรวมใจและทีมกู้ชีพสมาคมสิริกร เชียงราย เดินทางพร้อมถังออกซิเจนและอุปกรณ์
น าทาง เข้าไปค้นหาภายในถ้ าเป็นครั้งแรก แต่การค้นหาต้องยุติลงชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ าภายในถ้ า
ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และสภาพอากาศข้างในมีความชื้น อากาศไม่ถ่ายเท หลังจากสถานการณ์ตกอยู่ในภาวะ
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วิกฤต รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการกองอ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ า
นางนอน (ศอร.) ขึ้น ซึ่งมอบหมายให้ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) 
เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ โดยขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพ่ือปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เช่น หน่วย
ซีล-นักท าลายใต้น้ าจู่โจม นักส ารวจถ้ าชาวอังกฤษ ทีม World Best Cave Diver (นักด าน้ าในถ้ าที่ดี
ที่สุดในโลก) จากอังกฤษ คุณหมอนักด าน้ าในถ้ าชาวออสเตรเลีย นักด าน้ าระดับโลก บริษัท สเปซเอ็กซ์ 
และที่ขาดไม่ได้คือนักกู้ภัยชาวไทย จิตอาสาจาก ทั่วสารทิศ ต่างมาช่วยกันอย่างมากมาย ด้วยความ
เสียสละ มีน้ าใจอันดีงาม เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก จึงส่งผลให้การค้นหานักฟุตบอลเยาวชน ทีม
หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย และโค้ช รวม 13 คน ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทุก
คนกลับบ้านอย่างปลอดภัย  เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ซึ่งถือเป็นการกู้ภัยที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน ท าให้ทั่วโลกต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และท าให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้น นอกจากความส าเร็จจากปฏิบัติการอันยากล าบากแล้ว ยังรู้จักและชื่นชม
ประเทศไทยในมิติอ่ืน ๆ อีกด้วย ซึ่งหากมองย้อนกลับไปกองก าลังเฉพาะกิจร่วมดังกล่าว สะท้อนถึง
หลักการท างานเป็นทีมแบบมืออาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการท างานร่วมกับมืออาชีพระดับโลก
จากทั่วโลก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับสภาวะวิกฤตเช่นนี้นั่นคือ “การสื่อสาร” การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้ไม่เกิความสับสนในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าภารกิจครั้งนี้ให้ความส าคัญ
ในการสื่อสารตั้งแต่แรกเริ่ม โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกองอ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน(ศอร.)ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแถลงข่าวกับสื่อสารมวลชนเพ่ือ
รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาจากกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริง ซึ่ง
จะท าให้เกิดความสับสน โกลาหลขึ้นได้ ดังนั้นการมีแนวทางการจัดการการสื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติภารกิจในกรณีภาวะวิกฤต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือศึกษาการล าดับเหตุการณ์ในการน าเสนอข่าวของส านักข่าวในประเทศ จ านวน 6 
ส านักข่าวและรูปเล่มภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ได้มีการน าเสนอข่าวตั้งแต่วันที่ 23 
มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2561 
  2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนไทย สื่อในประเทศไทย สื่อต่างประเทศและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสื่อสารต่อการจัดการก ากับสื่อสารมวลชนเพ่ือน าเสนอข่าวสารของ
สถานการณ์การค้นหาผู้สูญหายให้เป็นเอกภาพ 
  2.3 เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความน่าเชื่อถือจากการน าเสนอข่าวของ
สื่อสารมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง
ขุนน้ านางนอน 
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2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางและการจัดการการสื่อสารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตในอนาคต  
  2.5 การศึกษารายงานเฉพาะบุคคล เรื่องศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญ
หายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษารายงานเฉพาะบุคคล เรื่องศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหาย

ในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน มิติการจัดการการสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศ
จากความคิดเห็นของประชาชนไทย โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีเชิงบรรยายจากเอกสาร (Document Research) หรือการวิจัยเชิง
พรรณนาและการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยกรอบแนวคิดในการศึกษา คือ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  ซึ่งขอบเขตการศึกษาจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารของศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวัน ตั้งแต่วันเกิดภาวะวิกฤต (23 มิ.ย. 61) จนถึงวันประกาศปิดศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญ
หายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (11 ก.ค. 61) โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา ดังนี้ 

  กำรส ำรวจเอกสำร 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ล าดับเหตุการณ์การน าเสนอข่าวของส านักข่าวในประเทศ จ านวน 

6 ส านักข่าว ได้แก่ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก และศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
จากรูปเล่มภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 
  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

การจัดการการสื่อสารข้อมูลจากศนูย์

อ านวยการร่วมค้นหาผูสู้ญหายในวน

อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน 

ไปยังสื่อสารมวลชนและประชาชนไทย 

ตัวแปรอิสระ 

 

สื่อสารมวลชนและประชาชนไทยได้รับ

ข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือจากการ

น าเสนอข้อมูลของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้

สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ า

นางนอน 

ตัวแปรตำม 
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ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเทศ ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ค้นหาผู้
สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย จ านวน 2 ท่าน  

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาบทสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้ให้
สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2561  

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร จ านวน 2 ท่าน สัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนไทยทั่วประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นเพศชายและ
เพศหญิงตามหลักการของทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane, 1973, p. 125) ซึ่งประชากรจะเป็น
ประชาชนทั้งหมดในประเทศไทย จ านวน 66,208,740 คน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมให้เกิดขึ้นได้ 95% หรือเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  400 คน โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบ Snowball Sampling คือ การเลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ โดยที่ตัวอย่าง
แรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเลือกตัวอย่างถัดไป และมีการแนะน าต่อ ๆ กัน จนกระทั่งได้ขนาด
ตัวอย่างตามที่ผู้ศึกษาต้องการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้น 2 รูปแบบ คือ
แบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดยแบบสอบถามในรูปแบบ
เอกสาร จะท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และกรุงเทพและปริมณฑล 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ศึกษาสามารถท าการสอบถามได้ในระยะเวลาและระยะทางที่จ ากัด และผู้ศึกษา
ได้ท าการส่งแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่างแรกตามแต่ละภูมิภาคในประเทศ และ
ให้กลุ่มตัวอย่างแรกเป็นผู้ช่วยกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างถัดไป  

ซึ่งผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามขึ้นเป็น 2 รูปแบบ เพ่ือลดปัญหาความโน้มเอียง (Bias) ของ
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวคือ การสอบถามในรูปแบบเอกสาร จะช่วยลดความโน้มเอียงจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และการสอบถามในรูปแบบออนไลน์จะช่วยลดความ
โน้มเอียงจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้และน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
หลักแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤต และแนวคิดการ
บริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงค าตอบที่ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนไทยจะน ามาค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสรุปวิเคราะห์ผล  
 

4. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ า

หลวงขุนน้ านางนอน มิติการจัดการการสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศ  เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการวิจัยเชิงส ารวจโดยสอบถามจากประชาชนไทย จ านวน 441 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
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(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 

  4.1 เพื่อศึกษำกำรล ำดับเหตุกำรณ์ในกำรน ำเสนอข่ำวของส ำนักข่ำวในประเทศ จ านวน 6 
ส านักและรูปเล่มภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ได้มีการน าเสนอข่าว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 
11 กรกฎาคม 2561 พบว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจที่มีการน าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง จ านวน 19 วัน
ตลอดการค้นหาผู้สูญหายรวมถึงมีการแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชนหลายแขนงให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการกองอ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) หลังจากท่ีพบว่ามีเด็กสูญหาย และสื่อมวลชนก็ได้มีการรายงาน
ความคืบหน้ามาตลอดนับแต่นั้นเป็นต้นมา จนน าไปสู่ข่าวดีในวันที่ 18 ของการค้นหาที่สามารถน าเด็ก
และโค้ชทั้งหมด 13 คน ออกมาได้อย่างปลอดภัย และน าเสนอการประกาศปิดศูนย์บัญชาการกอง
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) หนึ่งวันหลังจากนั้น 

  4.2 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนไทย สื่อในประเทศไทย สื่อต่ำงประเทศและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรสื่อสำร ต่อการจัดการก ากับสื่อสารมวลชนเพ่ือน าเสนอข่าวสารของ
สถานการณ์การค้นหาผู้สูญหายให้เป็นเอกภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

    4.2.1 ความคิดเห็นของประชาชนไทยจากการตอบแบบสอบถาม 
      4.2.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนไทยส่วนใหญ่ที่ ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล 
      4.2.1.2 ด้านความคิดเห็นของผู้รับสารต่อการรับรู้ข่าวสารภารกิจค้นหาผู้
สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จากผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนไทยส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารจากภารกิจดังกล่าวอยู่ในระดับมาก 
      4.2.1.3 ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการสื่อสารของศูนย์บัญชาการกอง
อ านวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ประชาชนไทยส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อการจัดการการสื่อสารของศูนย์บัญชาการกองอ านวยการ
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) อยู่ในระดับมาก 
    4.2.2 ความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวจากส านักข่าวในประเทศไทยจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก พบว่าผู้สื่อข่าวจากส านักข่าวไทย ทั้ง 2 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

การควบคุมพ้ืนที่ในการเข้าไปท าข่าว กรณีภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง
ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย ทั้ง 2 ท่าน มองว่าเห็นด้วยกับการควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าวและไม่ได้รู้สึกว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เพราะเข้าใจว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพ่ือ



 

621 

รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นภาวะที่ต้องท าแข่งกับเวลา กอปรกับขณะนั้นมีสื่อสารมวลชนมา
ท าข่าวเป็นจ านวนมากท าให้ควบคุมการน าเสนอข่าวได้ยาก เมื่อมีการควบคุมพ้ืนที่แล้วจึงมีการจัดแถลง
ข่าวเพ่ือสื่อสารสถานการณ์ให้สื่อสารมวลชนและประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง และไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะหากข้อมูลมีความผิดพลาด จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ตื่นตระหนกข้ึน เนื่องจาก
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มองว่าสื่อมีหน้าที่คือการกระจายข่าวให้กับผู้รับสาร เพราะฉะนั้นการได้ข้อมูล
ข่าวสารมาจากส่วนกลางที่รับผิดชอบ จะท าให้สามารถน าเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ แต่
ทั้งนี้ในฐานะสื่อกม็องว่าผู้คนมีการติดตามข่าวนี้ตลอดเวลา และได้รับการกดดันมาจากส่วนกลางจึงต้องมี
การหาข่าวจากแหล่งอ่ืนด้วย ไม่สามารถรอฟังแถลงการณ์ได้เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้
กรอบที่ทางศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) ก าหนด 

การจัดการการสื่อสารของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ า
นางนอน (ศอร.) กับการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตอ่ืน ทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือกรณีภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอนมีขอบเขต
วิกฤตที่ค่อนข้างแคบ ไม่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง ท าให้พ้ืนที่การน าเสนอข่าวเป็นข่าวที่ต้องกระจุกตัว
มาจากที่เดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากกรณีวิกฤตอ่ืน ๆ เช่น น้ าท่วม สึนามิ ซึ่งมีขอบเขตวิกฤตที่กว้างมาก 
ส่งผลกระทบกับคนจ านวนมาก ท าให้การน าเสนอข่าวมีความกระจัดจายไปตามพ้ืนที่ที่ท าข่าว ท าให้
ข่าวสารที่น าเสนอมีความหลากหลาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการ
การสื่อสารกรณีภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน คือมีการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) เพ่ือแถลงการณ์ความ
คืบหน้าของสถานการณ์ให้ประชาชนที่ติดตามได้รับทราบข้อมูล ท าให้การน าเสนอข่าวของสื่อเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพราะมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 

การปฏิบัติตนของสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตกรณีภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน
แห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย ทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ า
หลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.)ก าหนดไว้ และไม่กระท าการใดที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้สื่อมวลชนก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลที่ได้รับมาเพ่ือน าไปกระจายข้อมูลต่อว่า หากน าเสนอไปแล้วมี
ผลกระทบในทางลบ จะน าเสนออย่างไรไม่ให้สถานการณ์แย่ลง ไม่ได้คิดเพียงแค่ต้องการจะขายข่าว
เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ประสบภัยและครอบครัว 

ความชัดเจนและการสื่อสารอย่างเป็นระบบของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) ทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการตั้งโต๊ะ
แถลงข่าวของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.)  เป็น
การจัดการที่ดีในการน าเสนอข่าวเพราะจะท าให้ข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนใน
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ข้อมูล แต่ในทางกลับกันมองว่าการแถลงข่าวของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ า
หลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) ยังละเลยที่จะสื่อสารในบางประเด็น ท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
จากสื่อสารมวลชน แต่ทั้งนี้ทางสื่อสารมวลชนก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้องได้ 

  4.2.3 ควำมคิดเห็นของผู้ส่ือข่ำวจำกส ำนักข่ำวต่ำงประเทศจำกกำรถอดบทสัมภำษณ์ผ่ำน
สื่อไทย พบว่า ทั้ง 2 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

การรับมือกับกองทัพสื่อของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ า
นางนอน (ศอร.) สามารถจัดการได้ดีขึ้น ในฐานะนักข่าวเข้าใจที่ทางการเข้มงวดมากขึ้น เพราะมีสื่อ
บางส านักฝ่าฝืนกฎระเบียบ ในช่วงหลังสื่อมีการท างานได้ดีกว่าช่วงแรกและมีความเป็นมืออาชีพมาก
ขึ้น นอกจากนี้มองว่าควรแต่งตั้งโฆษกเพ่ือให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ และสยบข่าวลือต่าง  ๆ รวมไป
ถึงต้องการข้อมูลที่ยืนยันแล้วเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านี้ เพราะคนทั่วโลกก็ติดตามข่าวเช่นกัน 
โดยรวมนักข่าวเหล่านี้มองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก 
อีกทั้งยังเป็นผู้ป่วยด้วย และเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความหวังว่าทุกคนจะออกมาได้อย่างปลอดภัย ท า
ให้การน าเสนอข่าวมีผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของผู้รับสารความคิดเห็นของสื่อสื่อต่างประเทศ 

   4.2.4 ควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรสื่อสำรจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร 1 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

การควบคุมพ้ืนที่ในการเข้าไปท าข่าว กรณีภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ า
หลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย มองว่าเห็นด้วยกับการควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการจัดการ
ที่ดี มีการจัดระเบียบ ระบุขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรท าได้ ท าไม่ได้ นอกจากการควบคุมของศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) แล้ว สังคมยังเป็นผู้ที่คอย
ตรวจสอบ หรือเป็นคนบังคับใช้กรอบที่มองไม่เห็นด้วย ว่าสื่อต้องอยู่ในกรอบนี้ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า 
จริยธรรม และมีการจัดการเรื่องสื่อออนไลน์ที่มีระบบค่อนข้างดี ซึ่งในที่นี้สื่อมวลชนก็จะตามข่าวจาก
การแถลงของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) อย่าง
เดียว แต่อีกมุมหนึ่งศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) มี
การจัดการกับสื่อออนไลน์ด้วย เพ่ือไม่ให้ เกิดความกระหายข่าวมากเกิ นไป ด้วยการมี เพจ
ประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์คอยให้ข้อมูลข่าวที่กรองแล้ว สื่อจะได้ไม่ต้องไปขุดคุ้ยเอง เพราะ
ช่วงเวลาที่ไม่มีการแถลงข่าวสื่อก็ไม่รู้จะท าอะไร เพราะเป็นเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง 

การจัดการการสื่อสารของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุ นน้ า
นางนอน (ศอร.) กับการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตอ่ืน มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการรายงาน
ความคืบหน้าตลอดเวลา ผู้คนไม่เกิดความตื่นตระหนก เพราะเป็นกรณีที่อยู่ไกล คนส่วนใหญ่ท าได้แค่
เอาใจช่วย กอปรกับมีทีมงานที่ท างานเป็นระบบ ท าให้การจัดการเป็นไปได้ง่าย แตกต่างจากกรณีน้ า
ท่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคน เป็นการจัดการผลลัพธ์ที่ตามมา แต่กรณีนี้คือการจัดการเป็นไป
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ในรูปแบบของการรักษาอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นอยู่ในเชิงบวก เพราะมีคนติดตามและตั้งความหวังไว้
จ านวนมาก แต่กรณีอ่ืนจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไป เป็นเรื่องของการช่วยเหลือ 
ข้อมูลที่ออกมาต้องเป็นความจริง เพราะมีผลกระทบกับทุกคน เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ข้อมูล
ที่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ น ามาประยุกต์ใช้ต่อได้ เช่น น้ าท่วม จะหนีน้ าไปที่ไหน ติดต่อใคร 
หรือสึนามิต้องปฏิบัติตัวอย่างไร แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่จ ากัดในวงแคบ อยู่ที่การเล่าเรื่องมากกว่าว่าท า
อย่างไรให้อยู่ในแง่บวก มีคนคอยดูแล และข้อมูลข่าวสารต้องมาจากแหล่งเดียว เพราะไม่มีใครเข้าไป
ด้านในได้ เพราะฉะนั้นลักษณะการจัดการข้อมูลก็จะต่างกัน 

การปฏิบัติตนของสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตกรณีภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน
แห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย มองว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด สื่อมวลชนต้องสนอง
ประโยชน์สาธารณะ เรื่องของยอดขาย เรตติ้งเป็นผลพลอยได้ และรางวัลให้สื่อเพ่ือการท าดีต่อ
ประโยชน์สาธารณะ เป้าหมายสูงสุดของกรณีนี้ คือการหาเด็กให้เจอและช่วย เหลือออกมาอย่าง
ปลอดภัย เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีสนับสนุนในเรื่องนี้ และไม่ขัดแย้ง หรือหักลบ หรือท าให้เกิดปัญหา 
คือสิ่งที่สื่อสารมวลชนและทุกคนควรปฏิบัติทั้งสิ้น สื่อต้องคิดให้รอบด้านในทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา 
เจอ น าเด็กออกมา ผลต่อเนื่องหลังจากที่เด็กกลับบ้านแล้ว ไม่ใช่คิดแค่ว่าจะท าอย่างไรถึงจะได้ข่าว
หรือข้อมูลหน้าที่ของสื่อต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนในด้านข้อมูล การสื่อสารกับประชาชน เพราะถ้าไม่มีสื่อ
ในกรณีนี้ประชาชนก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สื่อเป็นส่วนส าคัญ แสดงให้เห็นถึงการรวมน้ าใจ มีสปิริต
เกิดข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากที่ทุกคนออกมาช่วยกัน ดังนั้นหน้าที่ของสื่อคือน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าอะไรที่เกิดผลเสียน้อยที่สุด หรือที่เรียกในจริยธรรมสื่อว่า 
Minimize Harm คือการท าให้เกิดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด เพราะในการสื่อสารแต่ละครั้งจะมี
ผลกระทบไม่ทางบวกก็ทางลบเกิดข้ึนเสมอ 

ความชัดเจนและการสื่อสารอย่างเป็นระบบของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน
ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) มองว่าในสถานการณ์นี้ผู้ว่าฯรู้ว่าทุกคนติดตามข่าวสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่
ถูกต้องที่จะต้องออกมาให้ข่าว ท าให้ความเครียดลดลงบ้าง และด้วยท่าทีของผู้ว่าฯที่เข้มแข็งแต่ไม่แข็ง
กร้าว ท าให้การแสดงออกที่ออกมาอยู่ในเชิงบวก รวมไปถึงการไม่แสดงความวิตกกังวลออกมาให้เห็น ท า
ให้ไม่เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งถือว่าท่านมีภาวะผู้น าที่ดี รวมไปถึงฝ่ายสนับสนุนอ่ืน ๆ ของภาครัฐที่ไม่มี
การก้าวก่ายการท าหน้าที่ของผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นผอ.ศอร.ในขณะนั้น ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับค่อนข้างชัดเจน
และมีการสื่อสารที่เป็นระบบในการจัดการวิกฤตนี้ นอกจากนี้มองว่าระบบของสื่อสารมวลชนมีการจัดการ
ภายในได้ไม่ดี สมาคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนมีบทบาทน้อยเกินไป น่าจะมีการจัดประชุมในส่วนกลาง 
เพ่ือท าความเข้าใจและตกลงกันเองระหว่างสื่อในการเข้าท าข่าวกรณีนี้ ซึ่งในความเป็นจริงข้อมูลมาจาก
แหล่งเดียวกัน สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของสื่อสารมวลชน 
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  4.3 เพื่อศึกษำกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรน ำเสนอข่ำวของ
สื่อสำรมวลชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่อภำรกิจค้นหำผู้สูญหำยในวนอุทยำนแห่งชำติถ้ ำ
หลวงขุนน้ ำนำงนอน สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
    4.3.1 ในชีวิตประจ าวันของผู้ตอบแบบสอบถามจะรับฟังข่าวสารผ่านทางเฟชบุค๊มากที่สุด 
    4.3.2 การรับฟังข่าวสารภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ า
นางนอน ประชาชนไทยส่วนใหญ่จะรับฟังข่าวสารทางโทรทัศน์ 
    4.3.3 แหล่งข่าวที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน คือ ส านักข่าวช่องทีวีดิจิตอลของไทย 
    4.3.4 ประชาชนไทยส่วนใหญ่เชื่อถือการรายงานสถานการณ์ค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จากผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการกองอ านวยการค้นหาผู้สูญ
หายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) 
    4.3.5 ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการรายงานข่าวภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน
แห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ทางโทรทัศน์มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

4.4 อภิปรำยผล การศึกษาเรื่อง การจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน มิติการจัดการการสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศจาก
ความคิดเห็นของประชาชนไทย มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ความคิดเห็นของประชาชนไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงรายอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าการน าเสนอข่าวสาร
โดยการแถลงข่าวของศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) 
และการน าเสนอข่าวของสื่อสารมวลชน ท าให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

ในด้านความน่าเชื่อถือ ประชาชนไทยส่วนใหญ่เชื่อถือการรายงานสถานการณ์ค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จากผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการกองอ านวยการค้นหาผู้
สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการฯ
และมีผู้น าที่คอยก ากับดูแลสถานการณ์ ส่งผลให้ประชาชนเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับ 

ประชาชนไทยส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อการจัดการการสื่อสารของศูนย์บัญชาการกอง
อ านวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) อยู่ในระดับมากแสดงให้เห็น
ว่าการจัดการการสื่อสารในรูปแบบการแถลงข่าว การกั้นพ้ืนที่ในการท าข่าวของสื่อ รวมไปถึงการ
สร้างข้อก าหนดกฎเกณฑ์ในการท าข่าวของสื่อมวลชนมีการจัดการที่ดีและเป็นระบบ 

ในภาวะวิกฤตดังกล่าว หลังจากเกิดเหตุเพียง 1 วัน ก็มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกอง
อ านวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุม ดูแลสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเตรียมรับมือกับ
ภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว ผอ.ศอร. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรับรู้ข่าวสารและประเมินสถานการณ์ มี
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การวางแผนการจัดการเพ่ือค้นหาผู้ประสบภัย แต่ทั้งนี้ก็มีการประเมินความเสี่ยงในการช่วยเหลือ 
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน เช่น สภาพร่างกายของผู้ประสบภัย สภาพความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ และปัจจัยนอก เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพทางภูมิศาสตร์ของถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน 
รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ออกมาจากถ้ าได้อย่างปลอดภัย 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตของดวงทิพย์ วรพันธุ์ (2545) ว่าการ
บริหารภาวะวิกฤต จะต้องมีการคาดเดาวิกฤตการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นเครื่องมือของการบริหาร
การสื่อสารที่ชาญฉลาด จึงควรมีการประเมินความเสี่ยงสูงที่จะเกิดวิกฤตการณ์ด้วยหลักการบริหาร 
การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหา อุปสรรคของหน่วยงาน 

จากภาวะวิกฤตกรณีค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย 
แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีการรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
การค้นหาผู้ประสบภัยอย่างรอบด้าน จัดตั้งศูนย์รวมการจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งในกรณีนี้คือศูนย์
บัญชาการกองอ านวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) ที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในการวางแผน ปฏิบัติการช่วยเหลือและกระจายข่าวสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยมีหลักการในการ
สื่อสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก หรืออยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลง แต่ก็ไม่ละเลย
ที่จะค านึงถึงสื่อสารมวลชนที่รอท าข่าว เพราะเข้าใจว่าด้วยบทบาท หน้าที่ของสื่อไม่สามารถรอแถลงข่าว
จากศูนย์บัญชาการกองอ านวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน (ศอร.) ได้เพียง
อย่างเดียว จึงมีการควบคุมการสื่อสารในรูปแบบของสื่อออนไลน์ เพ่ือรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ 
ท าให้สามารถควบคุมสื่อไม่ให้ฝ่าฝืนการจ ากัดหรือควบคุมพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่เพ่ือหาข่าวได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดขั้นตอนการสื่อสารในช่วงภาวะวิกฤตของ Argenti  (2009) ดังนี้  

  1. เข้าไปควบคุมสถานการณ์ให้ 
  2. รวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
  3. จัดตั้งศูนย์รวมการจัดการภาวะวิกฤต  
  4. สื่อสารให้เร็วแต่เนิ่น ๆ และบ่อย ๆ  
  5. เข้าใจในพันธกิจของสื่อมวลชนในช่วงภาวะวิกฤต  
  6. สื่อสารโดยตรงกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  
  7. จ าไว้ว่าธุรกิจจะต้องด าเนินต่อไป  
  8. เตรียมแผนในทันที เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมิให้เกิดวิกฤติอ่ืนอีก 

  ซึ่งหากส่วนกลางสามารถควบคุมดูแลจัดการการสื่อให้มีประสิทธิภาพจะท าให้การท างานง่ายยิ่งขึ้น 
จากภาวะวิกฤตกรณีค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย 

แสดงให้เห็นว่าสื่อสารมวลชนมีการน าเสนอข่าวในลักษณะเชิงบวก นอกเหนือจากการรายงานความ
คืบหน้าในภาวะวิกฤตข้างต้น เช่น มีจิตอาสาที่มาช่วยท าอาหาร ล้างห้องน้ า ตัดผม หรือมีการบริจาค
สิ่งของเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ร่วมมือร่วมใจและ



 

626 

ความมีน้ าใจของประชาชน ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและท า
ให้คนทั่วโลกมองเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจฉราพร 
ณ สงขลา (2535) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การใช้สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต กรณีอุบัติเหตุทางเครื่องบิน
โดยสารของบริษัท เดินอากาศไทย จ ากัด พบว่า การสร้างกิจกรรมไปพร้อม ๆ กับการเลือกใช้
สื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสมกับเวลาและโอกาส จะสามารถลดความตื่นตระหนกของประชาชนและจะ
ช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

  4.5 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ไทยทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อจ ากัดอันได้แก่จ านวนประชากรที่มีขนาดใหญ่ ระยะทาง เวลา และทรัพยากร
ต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงเลือกท าการสอบถามจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball Sampling อาจส่งผลให้
ผลการวิจัยไม่สามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดได้ จึงจะเป็นการสรุปอยู่ในขอบเขตของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งข้อสรุปจะสามารถสรุปไปหาประชากรได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะต่าง ๆ ที่
ส าคัญเหมือนกับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ศึกษา และไม่มีวิธีการทาง
สถิติอย่างไรที่จะมาค านวณความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม (sampling error) การศึกษาเชิงลึกใน
รูปแบบของการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ท าได้ยาก เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานที่
ยากล าบาก ท าให้ผู้ศึกษาท าการศึกษาในรูปแบบของการถอดบทสัมภาษณ์จากที่เคยให้ข้อมูลไว้ 

  4.6 ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวน
อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน มิติการจัดการการสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศจาก
ความคิดเห็นของประชาชนไทย ซึ่งได้ข้อสรุปมาบ้างแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์อ านวยการร่วม
เพ่ือช่วยเหลือและวิกฤตให้อยู่ในความสงบและด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นนั้นเป็นสิ่งส าคัญ รวม
ไปถึงการมีผู้น าที่มีความสามารถหรือเรียกได้ว่ามีภาวะผู้น าที่ดีและมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
ฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ ที่คอยให้การช่วยเหลือ จะสามารถแก้ปัญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เพ่ือให้ผลออกมา
ดีที่สุด ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารจากกรณีภาวะ
วิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ดังนี้ 

จากบทเรียนเรื่องภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.
เชียงราย แสดงให้เห็นแล้วว่า วิกฤตนี้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยความไม่เจตนาของผู้ประสบภัย แต่ก็ส่งผล
กระทบได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสิ่งที่ภาครัฐควรด าเนินการต่อหลังจากจบภารกิจนี้แล้ว คือการ
จัดท าเป็นแบบแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
เรื่องนี้ ถึงวิธีการ ขั้นตอนในการวางแผน ประเมินความเสี่ยง ลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบผล รวมไปถึง
การควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน หรืออาจเรียกได้ว่าเรียนรู้จากความส าเร็จที่เกิดขึ้นและน าสิ่ง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ หรือหากมีสิ่งใดที่ท าแล้วเกิดปัญหา จะได้ไม่กระท าซ้ าจนเกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 
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เพ่ือที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้หากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นในภายภาคหน้า จากบทเรียนเรื่องภารกิจค้นหา
ผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย มองว่าสมาคมสื่อทุกประเภท เช่น 
สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับการด าเนินงานในวิชาชีพของตน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น าไปสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม และเสนอแนะ
แนวทางในการท างานร่วมกันระหว่างสื่อสารมวลชนแต่ละแขนง เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเสนอต่อประชาชนมี
ความเป็นเอกภาพ ถูกต้อง ชัดเจน และอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมสื่อ  

จากผลการศึกษาเรื่องภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.
เชียงราย ในมิติการจัดการการสื่อสาร แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับคนในสังคม
มากขึ้น  ซึ่งดูได้จากสัดส่วนการรับฟังข่าวสารผ่านสื่อของประชาชนไทยในแบบสอบถาม เช่น เฟชบุ๊ค 
ไลน์ ทวิตเตอร์ ที่มีสัดส่วนสูง อีกทั้งการแพร่กระจายของข่าวผ่านช่องทางนี้สามารถท าได้รวดเร็ว และไม่
มีการควบคุมอย่างเข้มงวด อาจท าให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือถูกบิดเบือนเผยแพร่ไปยังประชาชน 
น าไปสู่ความตื่นตระหนก เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคม ดังนั้นสมาคมสื่อหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจะมี
การก าหนดถึงบทลงโทษที่ชัดเจน ส าหรับผู้ที่น าเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการบิดเบือนข่าวสารท าให้
เกิดความเสียหาย เพ่ือป้องกันและตักเตือนไม่ให้เกิดการกระท าที่ไม่เหมาะสมขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

             อภิรักษ์  ชินบุตร์* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล 
ลิงก์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลบนสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ  (Multiple 
Regression) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า  เพศ
ชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกันคือ เพศชายร้อยละ 49 และเพศหญิงร้อยละ 51 มีอายุระหว่าง 20 – 30 
ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท 
ความถี่ที่ใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นแล้วแต่โอกาส การแปรผลระดับของปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการ โดยภาพรวม ได้ผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน 
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่, ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน, ความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย, สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลนั้น
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และปัจจัยด้านสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่, ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน, สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนและการให้ข้อมูลนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และมี
ปัจจัยด้านเดียวคือ ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 
                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
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1. บทน ำ 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์(Airport Rail Link) หรือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด เป็น

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมระหว่างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและกรุงเทพฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเดินทางเข้าสู่เขตเมืองชั้นในมีความสะดวก รวดเร็ว สืบเนื่องจากปัญหา
การจราจรที่แออัดในเมืองและยังเป็นการยกระดับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมทางอากาศในภูมิภาค รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้เริ่มบริการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2553 มาจนถึงปัจจุบัน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ให้บริการด้วยระบบรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงสุดถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งบนทางยกระดับเรียบทางรถไฟสายตะวันออกเป็นระยะทั้งสิ้น 28 
กิโลเมตร ให้บริการรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด 8 สถานี ประกอบด้วย 1 ) สถานีพญาไท 2) สถานีราช
ปรารภ 3) สถานีมักกะสัน 4) สถานีรามค าแหง 5) สถานีหัวหมาก 6) สถานีบ้านทับช้าง 7)สถานี
ลาดกระบัง และ  8) สถานีสุวรรณภูมิ โดยมีผู้โดยสารเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ ปี 2553-2560 
เฉลี่ยดังนี้ ในปี 2553 ผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 4.64 ล้านคน ในปี 2554 11.87 ล้านคน ในปี 2555 
13.98 ล้านคน ในปี 2556 15.11 ล้านคน ในปี 2557 16.89 ล้านคน ในปี 2558 19.30 ล้านคน ในปี 
2559 21.17 ล้านคน ในปี 2560 22.47 ล้านคน และในปัจจุบัน ปี 2561 มีแนวโน้มผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยถึง 23 ล้านคน ซึ่งการให้บริการในระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ มีปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ ดังวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และนโยบายที่เน้นด้านคุณภาพการให้บริการคือ บริษัทฯ มุ่งม่ันเพื่อเป็นผู้น าในการให้บริการ
เดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ ให้บริการด้วยความปลอดภัย เชื่อถื อได้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า การบริการด้วยใจ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์กร อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอ่ืน ๆ 
อย่างมีคุณภาพ (บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด, 2560) 

การศึกษาในครั้งนี้ได้เห็นถึงความส าคัญด้านคุณภาพการให้บริการ  เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในด้านการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่ง
จากปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาความล่าช้าของขบวนรถในการรับส่ง
ผู้โดยสาร และปัญหาต่อความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและขั้นตอนในการด าเนินงานในการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ยังไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาความต้องการในการ
ให้บริการเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์นั้นได้ผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสนับสนุน 
พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก ์ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมทั้งท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อการให้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพึง



 

631 

พอใจอันดี อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเพ่ือรองรับผู้โดยสารที่จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
อนาคตด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
2.3  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ

หัวข้องานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพ่ือที่จะท าให้
ทราบถึงปัจจัยที่ต้องการศึกษา โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
ประกอบด้วย สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ความพร้อม
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  และสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและ
การให้ข้อมูล และตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน
ความพึงพอใจในการให้บริการ และประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ 
 

 -  ความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

 -  ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

ตัวแปรต้น Independent 
Variable) 

 ตัวแปรตำม Dependent 
Variable) 

 
-  สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
 

-  ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

-  ความพร้อมด้านความปลอดภัยและ 
การรักษาความปลอดภัย 
 

-  สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนและการให้ข้อมูล 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จ านวน N = เฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน (บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด, 2560)  
โดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้ตารางค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามา
เน่ (Yamane, 1973) หาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
n=400  ราย  ด้วยใช้วิ ธีการสุ่ มอย่ า งง่ าย (Sample Random Sampling) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
แบบสอบถามนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha) มีค่ามากกว่า 0.963 ขึ้น
ไปในทุกตัวแปร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS)  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) ตัวอย่างสถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าสถิติพ้ืนฐานแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิง
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และใช้การวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ(Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือน
สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 400 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ดังนี้ เพศชายกับเพศหญิงใกล้เคียงกันคือ เพศชายจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
49 และเพศหญิงจ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 
189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจ านวน 262 คน คิดเป็นร้อย
ละ65.5 มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 
และความถ่ีที่ใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นแล้วแต่โอกาส จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
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4.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

ตำรำงที่ 1  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจัยด้าน 
  คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

𝐗 S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
2. ด้านความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐาน 
3. ด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัย 
4. ด้านสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนและการให้ข้อมูล 

3.52 
3.15 

 
3.47 

 
3.41 

 

0.847 
0.893 

 
0.831 

 
0.872 

 

มาก 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 3.39 0.764 ปานกลาง 

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.764 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 

4.3 ข้อมูลด้ำนคุณภำพด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำแอร์
พอร์ตเรล ลิงก์ 

ตำรำงที่ 2  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจัยด้านความ  
  พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำร 

 

𝐗 S.D. ระดับควำมส ำคัญ 

1. ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ 
2. ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ 

3.40 
3.24 

0.819 
0.912 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม 3.32 0.808 ปานกลาง 

จากตารางที ่2  พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.32 และค่า S.D. เท่ากับ 0.808 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 

4.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย  
4.4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมกับความพึงพอใจในการให้บริการ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1)  หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์
หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.827 และมีค่าเข้าใกล้ 1 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง 
Correlation โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมนี้มีความสัมพันธ์ระดับ 82.7% แสดง
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยทางด้านคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมมากข้ึนจะมีผลทางด้านความพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้นด้วย 
 4.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมกับประสิทธิภาพในการให้บริการ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1)  หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์
หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ 0.759 และมีค่าเข้าใกล้ 1 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง 
Correlation โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมนี้มีความสัมพันธ์ระดับ 75.9% แสดง
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยทางด้านคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมมากขึ้นจะมีผลทางด้านประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้นด้วย มีอยู่ด้านเดียวคือ
ด้านด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.350 ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

 
 

 สมมติฐำน Sig ผลกำรทดสอบ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 1 

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 2 

ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 3 

ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 
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 สมมติฐำน Sig ผลกำรทดสอบ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 4 

สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูล
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 5 

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล   ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 6 

ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 7 

ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

0.350 ปฏิเสธ 

สมมติฐาน
ข้อที่ 8 

สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ 

0.000* ยอมรับ 

 

5. อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผู้วิจัยได้

น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยสามารถ  
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

สมมติฐำนที่ 1  สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ที่มีสมรรถนะสูง ก็จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสมรรถนะของเจ้าหน้าที่นั้นมีความสัมพันธ์และใกล้ชิด
กับความรู้สึกซึ่งส่งผล ทางกายภายให้เห็นได้ และสัมผัสได้จากการให้บริการและมาตรฐานการบริการ 
แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินได้จาก ความสม่ าเสมอในการให้บริการ ความละเอียดรอบคอบในการ
ให้บริการ ความรู้และการบริการอย่างมาตรฐานสากล การประสานงานและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร
อย่างถูกต้อง โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาวิจัย
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐำนที่ 2  ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ งก์ ความ
พร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานมีความพร้อมให้บริการที่เพียงพอ จัดพ้ืนที่ไว้อย่าง
เหมาะสมก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความพร้อมด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐานนั้นส่งผลต่อความรู้สึก และสัมผัสได้จากการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมิน
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ได้จาก สิ่งอ านวยความสะดวกและการรองรับในการบริการข้ันพ้ืนฐาน โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นายด าริ สถิตเสมากุล (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้
บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐำนที่ 3  ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อม
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการนั้นเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกอุ่นใจ เชื่อใจ และ
ไว้วางใจต่อการให้บริการ ซึ่งประเมินได้จาก มีการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมเพียง 
เพียงพอ และดูแลอย่างทั่วถึงเป็นมาตรฐานสากล โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐำนที่ 4  สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะในการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ เมื่อสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลที่ดีและเพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและ
การให้ข้อมูลจะส่งผลได้ถึงความเป็นมาตรฐานในการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลที่เป็นจริงจะท า
ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความจริงใจ ไว้วางใจ ซึ่งประเมินได้จาก การประกาศในขบวนรถที่ถูกต้องชัดเจน 
การชี้บ่งเช่นป้ายบอกทิศทาง ป้ายที่ให้ข้อมูลชี้บ่งต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน โดยผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไร ดวงระหว้า (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
การให้บริการศูนย์บริการ One Stop Service : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สมมติฐำนที่ 5  สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ที่มีสมรรถนะสูง ก็จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากสมรรถนะของเจ้าหน้าที่นั้นจะส่งผลการให้บริการ
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและความรู้สึกที่ได้รับบริการ ซึ่งประเมินได้จาก 
ความสม่ าเสมอในการให้บริการ ความละเอียดรอบคอบในการให้บริการ ความรู้และการบริการอย่าง
มาตรฐานสากล การประสานงานและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารอย่างถูกต้อง  โดยผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร ทองทะวัย (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
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ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้าง ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผู้ให้บริการ
ด้าน การพัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing) 

สมมติฐำนที่ 6 ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ความ
พร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานมีความพร้อมให้บริการที่เพียงพอ จัดพ้ืนที่ไว้อย่าง
เหมาะสมกจ็ะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานนั้นส่งผลให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพด้านความพร้อมในการให้บริการ ทั้ง
ภาพลักษณ์ และการใช้บริการจริง ซึ่งประเมินได้จาก สิ่งอ านวยความสะดวกและการรองรับในการ
บริการขั้นพ้ืนฐาน โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2558) 
ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการบอกต่อที่
ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู้บริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐำนที่ 7 ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความ
พร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ถึงแม้จะมีความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่
ดีขนาดไหนก็ตามก็จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางบวก จึงท าให้สมมติฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย นั้นจะไม่ท าให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง กล่าวคือถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการให้บริการก็ไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
นั่นเอง 

สมมติฐำนที่ 8  สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะ
ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูลที่ดีและเพ่ิมขึ้นจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและ
การให้ข้อมูลจะส่งผลได้ถึงความเป็นมาตรฐานในการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลที่เป็นจริงจะท า
ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความจริงใจ ไว้วางใจ ซึ่งประเมินได้จาก การประกาศในขบวนรถที่ถูกต้องชัดเจน 
การชี้บ่งเช่นป้ายบอกทิศทาง ป้ายที่ให้ข้อมูลชี้บ่งต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน  โดยผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอนวิไล พรหมมะนี่ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกแผนการและการลงทุน  แขวงสาละวัน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 
  1. ปัจจัยด้านสมรรถนะเข้าเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของ

เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เพ่ือภาพลักษณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ควรมีความพร้อม
เพียงในการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพียงพอในการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ให้บริการ การบริการของเจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบหูตาไว เนื่องจากการให้บริการด้าน
รถไฟฟ้าต้องตอบค าถามหรือให้รายละเอียดแก่ผู้ใช้บริการจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในงาน
ที่ปฏิบัติ และให้บริการอย่างมีมาตรฐานถูกต้อง ชัดเจนแม่นย า ทั้งในด้านการประสานงานและการ
สื่อสารแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดแผนการอบรมพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น และจัด 
Refresh Train อย่างสม่ าเสมอ 
   2. ปัจจัยด้านความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ความพร้อมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ก็เป็นอีกปัจจัยด้านหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก และเกิด
ความประทับใจและยังส่งผลถึงความพึงพอใจ และคุณภาพต่อการให้บริการด้วย บริษัท รถไฟฟ้า 
ร.ฟ.ท. จ ากัด ต้องจัดหาบริการ และท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่ให้บริการเพ่ือความสะดวกต่าง ๆ ให้
เพียบพร้อม สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีความเพียงพอสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบันใดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร 
อุปกรณ์ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกคนพิการ ตู้จ าหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ต้องหมั่นซ่อมบ ารุงให้
เกิดความพร้อมใช้งาน พร้อมรับมือเมื่อในเวลาเร่งด่วนในการใช้บริการช่วงเช้า และเย็น (Peak Time) 
ทั้งนี้ต้องหมั่นดูแล และตรวจตราเรื่องของความสะอาดทั้งบนสถานี และในขบวนรถด้วยเพ่ือ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมทั้งต้องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการไม่ว่าจะเป็น ที่นั่งพัก ห้องสุขา และตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 

  3. ปัจจัยด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ความ
พร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เป็นปัจจัยหลัก ของการให้บริการขนส่งทาง
ราง ฉะนั้น บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด จึงต้องบริการจัดการเตรียมความพร้อม และประเมินความ
เสี่ยง และด าเนินการตามแผนด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้งความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินด้วย 
การตรวจตราของ รปภ. ที่เข้มงวด ระบบ CCTV ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ให้บริการและลานจอดรถด้วย 
ทั้งนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ต้องจัดหาอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินในขบวนรถ และบนชานชาลา
ทุกสถานี เพ่ือพร้อมต่อการแจ้งเตือนทุกกรณี ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย ทุกขบวนรถ และทุกสถานี
อย่างเพียงพอ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ต้องให้ความส าคัญกับการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารด้วย
การน าระบบคุณภาพการบริหารงานตามระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO มาบริหารจัดการ
ทั้งกับคุณภาพงานและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกท้ังต้องด าเนินการด้านระบบการจัดการความปลอดภัยด้าน
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การป้องกันการตกราง (Railway Safety) ด้วย และต้องมีการฝึกความพร้อมและมีอุปกรณ์ในการ
รักษาความปลอดภัยที่พร้อมเสมอ ต่อผู้โดยสารทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ต้องคอย
ดูแลสอดส่อง ตรวจตรา ดูแล ถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างสม่ าเสมอด้วย และควรจัดการซ้อม 
ฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย และซ้อมอพยพผู้โดยสารในทุก ๆ ปี อย่างสม่ าเสมอ 

  4. ปัจจัยด้านสมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูล  ด้าน
สมรรถนะในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการให้ข้อมูล เป็นด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
อย่างหนึ่ง เพ่ือผู้ใช้บริการจะได้เข้าใจและทราบข้อมูลการประกาศแจ้งได้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในขวนรถและบนสถานีให้บริการ โดยต้องมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ สถานการณ์ความล่าช้าของ
ขบวนรถที่ชัดเจน รวดเร็ว และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการต่อ 
วิธีด าเนินการแก้ไข กับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งระบุเวลาการจัดการแล้วเสร็จในการแก้ไข
สถานการณ์ ทั้งนี้ในการให้บริการต้องมีป้ายแนะน าข้อมูลแจ้งเตือนเงื่อนไขการให้บริการที่ชัดเจนไม่
คลุมเครือ มีป้ายบอกเส้นทางที่ใหม่ มองเห็นง่าย ป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจนไม่มึนงง ทางเข้าออกสถานี 
และทางข้ึนชานชาลา และพร้อมทั้งต้องมีเส้นทางหนีไฟ ทั้งในขบวนรถ และบนสถานี เพ่ือรองรับเหตุ
ฉุกเฉินด้วย 

  5. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็น
ปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการใช้ซ้ าของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฉะนั้นแล้วต้องปรับปรุงการให้บริการ
ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ไว้ใจ เชื่อใจ ในกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้าน
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ ความเสมอภาค ความเอาใจใส่ และมีความ
เป็นมืออาชีพ ทางด้านความสะดวกสบาย ต้องบริการอย่างราบรื่น สะดวกรวดเร็ว มีความพร้อมใน
ด้านความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ก็ต้องมีมาตรฐานสากล 
ท าให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น ไว้ใจ และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และด้านการแจ้งเตือน
แก้ไขสถานการณ์ ต้องก็รวดเร็ว ชัดเจน ไม่ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผิดหวัง ล่าช้า เกิดความไม่พึงพอใจได้ 

  6. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการให้บริการด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ต้อง
พัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านเจ้าหน้าที่ และการขนส่งผู้โดยสารให้มีคุณภาพ ขั้นตอนการให้บริการที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ต้องรองรับผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงเวลาคับขันได้อย่างมีรวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพัฒนาการจัดการการเดินรถให้ตรงเวลา มีความถี่ในการบริการอย่าง
เหมาะสม มีขบวนรถเพียบพร้อมเพียงพอต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการ ปรับปรุงพัฒนาให้การ
บริการที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ทันสมัย และผู้ใช้บริการรู้สึกคุ้มค่าต้องการมาใช้บริการ โดยมีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพผ่านทางสังคมออนไลน์ เพ่ือรับค าแนะน า ติชม ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook และพร้อมปรับปรุงคุณภาพ
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
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 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเรื่องเดียวกันอีก โดยการสุ่มจากผู้ใช้บริการเพ่ือได้ความ
คิดเห็นจากชาวต่างชาติเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่าง หรืออัตราส่วนเป็น 50 % ของคนไทย เพ่ือจะได้น ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นได้ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น และควรจัดชั้นภูมิของกลุ่มตัวอย่างให้
ได้เท่า ๆ กัน ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ความถี่ท่ีใช้บริการ เพ่ือความแม่นย าของความคิดเห็นด้วย 
   2. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยใช้เทคนิค การสัมภาษณ์ โดยศึกษาเชิงคุณภาพ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   3. ควรศึกษาคุณภาพของบริษัท และเจ้าหน้าที่ โดยตรง โดยเจาะลึกกับความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการให้บริการ 
   4. ควรศึกษากลยุทธ์องค์กร ความสัมพันธ์ และแนวทางการด าเนินงานของรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และน าไปเปรียบเทียบกับธุรกิจใกล้เคียง เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT เป็นต้น 
   5. เนื่องจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นองค์กรที่อยู่ในก ากับของรัฐ ควรศึกษา
ปัจจัยทางด้านการตลาด โดยใช้ทฤษฎี 7P เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ และประเด็นการตัดสินใจใน
การเลือกใช้บริการเพ่ิมข้ึนเพื่อน ามาปรับใช้และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป 
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ปัจจัยด้ำนกำรตลำดทีม่ีผลตอ่กระบวนกำรตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพื่อ
กำรเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) กรณีศึกษำ :  

นักศึกษำคณะรัฐประศำสนศำสตร ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
วิทยำเขตกรุงเทพมหำนคร 

อรนิภา นพรัตน์ไพสิฐ* 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัย ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) และ 5) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 222 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม และประกอบด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample T-Test, One way ANOVA 
และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัย
ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาด โดยภาพรวมมีความส าคัญ

มาก รายด้านพบว่า ปัจจัยด้าน “ช่องทางการจัดจาหน่าย” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥 ̅=4.05, S.D.=0.785) 

รองลงมา ปัจจัยด้าน “ผลิตภัณฑ์” ((𝑥 ̅=3.98, S.D.=0.641) ปัจจัยด้าน “การส่งเสริมการตลาด” 

(𝑥 ̅=3.95, S.D.=0.707) และ ปัจจัยด้าน “ราคา” มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝑥 ̅=3.87, S.D.=0.750) ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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พบว่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับของกระบวนการลงทุนอยู่ในระดับมากที่สุด  รายข้อ 
พบว่า ข้อ “การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ข้อ “การ 
ประเมินทางเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ” ข้อ “การตระหนักถึงความต้องการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ” ข้อ “การเสาะแสวงหาข่าวสารกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ”และข้อ 
“พฤติกรรมหลังลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ” มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวม 
 

1. บทน ำ  
  ในยุคปัจจุบันการออมเงินและการลงทุนของประชาชนมีรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ความถนัด ความชอบ และความชานาญของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีการพิจารณาในเรื่องของระดับ
ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งโดยรวมแล้วถือเป็นปัจจัยส าคัญของการออมเงินและการ
ลงทุน อาทิเช่น การฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่ต่ า  ในขณะที่อัตรา
เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง จึงเกิดทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น อาทิ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล การ
ลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน การลงทุนในหุ้น การลงทุนในทองค า  หรือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และนักลงทุน สถาบันการเงิน
จึงออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เรียกว่า กองทุนรวม ซึ่งเป็นการระดมเงินจากประชาชน และนักลงทุน
แล้วท าการลงทุนผ่านกองทุนที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้
ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย ซึ่งจะได้รับการดูแลจัดการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ  
  กองทุนรวมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน และนักลงทุนที่มีเงินทุน และเวลาไม่มาก 
รวมทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะทาการลงทุนด้วยตนเอง จึงสามารถลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในการบริหารเงินกองทุนตามนโยบายที่แต่ละกองทุนก าหนด
ขึ้นอย่างเคร่งครัด อีกท้ังภาครัฐบาลยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับกองทุนบางประเภท อาทิเช่น 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) เป็นกองทุนที่น าเงินจากนักลงทุนไป
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามนโยบายที่แตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมตลาดทุนในประเทศให้มีเสถียรภาพ
มากขึ้น และส าหรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ ต้องลงทุนไม่ต่ ากว่า 5 ปีปฏิทิน โดยห้ามท า
การขายหน่วยลงทุนก่อน จึงถือเป็นการบังคับให้เงินออมต้องอยู่อย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน และกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นกองทุนที่มีลักษณะผสมระหว่างการเป็นกองทุนรวมกับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้
ในยามชราภาพที่ภาครัฐบาลให้การสนับสนุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพ่ือเป็น
แรงจูงใจ โดยจะต้องท าอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 55 ปี และต้องออมไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะขาย
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หน่วยลงทุนได้ นั่นคือ ประชาชน และนักลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากร
ก าหนดจึงจะสามารถขายคืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนที่เหมาะกับประชาชน และนักลงทุนทุกกลุ่ม
ที่ต้องการลงทุน เพ่ือออมเงินให้มีใช้เพียงพอกับชีวิตหลังเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีสวัสดิการออม
เงิน เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนบ าเหน็จบานาญ (Pension Fund) 
กองทุนประกันสังคม:ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (Social Security Fund : Old Age Pension) 
เป็นต้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการได้ทาการสะสมเงินเพ่ือวัยเกษียณ เช่น ผู้ที่
ประกอบวิชาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง หรือผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้วแต่ต้องการสะสมเพ่ิมเติมได้มีโอกาส
สะสมเงินเพ่ือวัยเกษียณ และสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทน
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ โดยนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 
มีให้เลือกมากมายตามความต้องการ เช่น กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) – ลงทุนในตราสารหนี้ 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) – ลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) – 
ลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) – ลงทุน
ในต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเภทของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น มีเงื่อนไขการลงทุนที่
แตกต่างกัน จึงไม่สามารถนามาคิดเปรียบเทียบผลตอบแทน และราคาของกองทุนข้ามประเภท
สินทรัพย์ได้ อีกท้ังยังสามารถสะสมเงินได้สะดวก เนื่องจากก าหนดให้ซื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้งเท่านั้น และจานวนเงินขั้นต่ าที่ต้องลงทุนก็ไม่สูงมากนัก และที่ส าคัญได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ถึง 3 ทาง ได้แก่ ทางที่ 1 เงินซื้อหน่วยลงทุน สามารถนาไปยกเว้นภาษีสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้
ในแต่ละปี และเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ า เหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) แล้วไม่เกิน 300,000 บาท/ปี ทางที่ 2 เมื่อครบกาหนดเงื่อนไขไถ่ถอนการลงทุน 
เงินที่ได้รับจากการไถ่ถอนจะได้รับยกเว้นภาษีท้ังจานวน และทางที่ 3 เป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ผู้ลงทุน
จะได้รับ คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจึงไม่ต้องเสียภาษีและผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ใน
ส่วนนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 
ตำรำงท่ี 1 สถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  

รำยกำร/ปี 2560 2559 2558 2557 2556 
จ านวนบริษัทจัดการที่มี RMF 20 20 19 20 20 

จ านวนกองทุน 180 169 155 132 123 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (พันล้าน) 251.44 211.604 178.08 166.290 136.855 

ที่มำ: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ปี พ.ศ. 2561 (https://www.aimc.or.th/) 
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  อีกทั้งแนวโน้มของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีอัตราการ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากตารางที่ 1 เนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ในปัจจุบัน
เป็นที่นิยมของประชาชน และนักลงทุน อีกท้ังประชาชน และนักลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมาก
ขึ้น มีช่องทางการน าเสนอข้อมูลในเรื่องการลงทุนหลายช่องทาง และที่ส าคัญภาครัฐบาลมีการ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ประชาชน และ นักลงทุน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการออมเงิน และ
การลงทุน จึงท าให้ผู้วิจัยทาการศึกษา ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านการตลาดต่าง ๆ อาทิ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) และยังเป็นการพัฒนาส่งเสริมการกาหนดนโยบายในรูปแบบการ
ลงทุน และการออมเงินระยะยาวที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐบาล อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนยังสามารถนาข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการกาหนดรูปแบบ และเงื่อนไขของกองทุนฯ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และนักลงทุน ซึ่งจะช่วยท า ให้เข้าถึงการลงทุน และการ
ออมในประเภทนี้ได้ง่าย และสะดวกยิ่งข้ึน 
  

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF)  
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเลี้ยงชีพ (RMF)  
  2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF)  
  2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  
  2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาหนด
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ตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส) และปัจจัยด้าน
การตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF)  
  จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. วิธีกำรวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคพิเศษ) มีจานวน 495 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 
กันยายน พ.ศ. 2561) ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 222 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
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และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥 ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) 
 

5. สมมติฐำนกำรวิจัย  
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้  
  5.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  
  5.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  

5.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF)  

5.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  
5.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ 

การเลี้ยงชีพ (RMF)  
5.6 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เลี้ยงชีพ (RMF)  
5.7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือ การเลี้ยงชีพ (RMF)  
5.8 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ 

การเลี้ยงชีพ (RMF)  
5.9 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน

ใน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)  
5.10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน

ใน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 

6. ผลกำรศึกษำ  
  การศึกษา ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาได้นาเสนอในรูปตาราง
ประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



 

649 

  6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ    

ชาย 94 42.3 
หญิง  128 57.7 

รวม 222 100 

2. อายุ    
ต่ ากว่า 25 ปี  17 7.7 
26 – 35 ปี  132 59.5 
36 – 45 ปี  56 25.2 

มากกว่า 46 ปีข้ึนไป  17 7.7 
รวม 222 100 

3. ระดับการศึกษา    
ต่ ากว่าปริญญาตรี  6 2.7 
ปริญญาตรี  142 64.0 
สูงกว่าปริญญาตรี  74 33.3 

รวม 222 100 
4. อาชีพ    
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  62 27.9 
พนักงานเอกชน  122 55.0 
นักศึกษา  4 1.8 

ธุรกิจส่วนตัว  19 8.6 
อื่น ๆ  15 6.8 

รวม 222 100 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน    
ต่ ากว่า 15,000 บาท  2 0.9 
15,001 – 30,000 บาท  85 38.3 
30,001 – 50,000 บาท  58 26.1 

50,001 – 70,000 บาท  28 12.6 
มากกว่า 70,000 บาท  49 22.1 

รวม 222 100 
6. สถานภาพ    
โสด  154 69.4 
สมรส  66 29.7 
หย่าร้าง  2 0.9 

รวม 222 100 
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  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 คน ประกอบด้วย เพชชายจานวน 94 คน ร้อยละ 
42.3 เพศหญิงจานวน 128 คน ร้อยละ 57.7 กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 26-35 ปี จ านวน 132 คน ร้อย
ละ 59.5 ช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 56 คน ร้อยละ 25.2 ช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 17 คน ร้อย
ละ 7.7 และช่วงอายุมากกว่า 46 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน ร้อยละ 7.7 กลุ่มตัวอย่างมีระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 64 จ านวน 142 คน สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.3 จ านวน 74 คน และระดับการศึกษาต่า
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.7 จ านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 55 จานวน 
122 คน อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.9 จ านวน 62 คน อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 8.6 
จ านวน 19 คน อาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.8 จ านวน 15 คน และอาชีพนักศึกษา ร้อยละ 1.8 จ านวน 4 
คน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 ร้อยละ 38.3 จ านวน 85 คน รายได้ 30,001-
50,000 ร้อยละ 26.1 จ านวน 58 คน รายได้มากกว่า 70,000 ร้อยละ 22.1 จ านวน 49 คน รายได้ 
50,001-70,000 ร้อยละ 12.6 จ านวน 28 คน และรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 0.9 จา นวน 
2 คน และกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด ร้อยละ 69.4 จ านวน 154 คน สถานภาพสมรส ร้อยละ 29.7 
จ านวน 66 คน และสถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 0.9 จ านวน 2 คน  

  6.2 ปัจจัยด้ำนกำรตลำดที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยง
ชีพ (RMF) แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับ ความคิดเห็นสูงสุดคือ บริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีความน่าเชื่อถือ 
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โดยมีระดับความ คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาคือ กองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) มีนโยบายการ ลงทุนที่หลากหลาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.06) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF)ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) กองทุนรวมเพ่ือ การเลี้ยงชีพ (RMF) มีการบริการหลังการขายที่ดี มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ตามล าดับ  

ด้ำนที่ 2 ปัจจัยด้านราคา 

 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคาของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความ คิดเห็นสูงสุดคือ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ต่ า จะท า 
ให้ตัดสินใจลงทุน โดย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมาคือ 
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนรวมเพ่ือการ เลี้ยงชีพ (RMF) ที่ต่ า จะท าให้ตัดสินใจลงทุนมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.94)ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ทา ให้ผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72) ตามล าดับ 

ด้ำนที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ที่มี ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีช่องทางการ
จัดจา หน่ายที่เข้าถึง ง่าย และสะดวกรวดเร็ว โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.06) รองลงมาคือ กองทุนรวมเพ่ือ การเลี้ยงชีพ (RMF) มีช่องทางการจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.05) ตามล าดับ 

ด้ำนที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มี
ค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมี
ความส าคัญ โดย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.30) รองลงมาคือ กองทุนรวมเพ่ือ
การเลี้ยงชีพ (RMF) มี การส่งข้อมูลข่าวสารการลงทุนผ่านสื่อทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างเพียงพอมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย =3.90)กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีสิทธิพิเศษ และ
ของสมนาคุณน่าสนใจมีระดับความ คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.67) ตามล าดับ 

รวมทุกด้ำน 
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  โดยภาพรวม ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ปัจจัยด้าน การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund: RMF) สูงสุดคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจา หน่าย มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.95) และปัจจัยด้านราคา 
(ค่าเฉลี่ย 3.87) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 

7. อภิปรำยผล  
  ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF) สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ดังนี้  
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากมีกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพให้เลือกเป็นจานวนมาก ซึ่งแต่
ละที่พยายามท าให้กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของตนมีความน่าสนใจ จึงได้มีการพิจารณาถึงส่วน
ประสมทางการตลาดในการจัดจ าหน่ายกองทุนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนียา สอน
วิจารณ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (กองทุน LTF) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัมรา พูลสวัสดิ์ และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรีการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน 
และแรงจูงใจในการลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม LTF ผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศ มีอิทธิพลเชิงลบ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
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  ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่มี
นโยบายลงทุนตรงกับที่ตนต้องการ เพราะเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในยาม
เกษียณ จึงให้ความสนใจเรื่องของราคาด้วย และงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ์ (2551) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน อินทรผูก 
(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอ า เภอเมือง
ล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
งานวิจัยของ ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) กับ บลจ.บัวหลวงผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านราคา  
  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากความสะดวกสบายในการซื้อกองทุนมีความส าคัญ
มากในปัจจุบัน โดยอาจจะเป็นช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาให้ผู้ลงทุนสามารถซ้ือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนียา สอนวิจารณ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน อินทรผูก (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมรา พูลสวัสดิ์ และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรีการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
ลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม 
LTF ผ่านธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) คือ ด้านช่องทางการติดต่อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อดุลย์ สาลิฟา (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
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ยาว(LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจั ยส่วนผสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย  
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากการใช้การส่งเสริมการตลาดเป็นการจูงใจเพ่ือให้เกิด
การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยหากผู้ลงทุนมีความต้องการลงทุนอยู่แล้ว และบางที่มีโปรโมชั่นเสริม 
ก็จะท าให้ตัดสินใจเลือกลงทุนกับที่ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ์ (2551) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน อินทรผูก (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมรา 
พูลสวัสดิ์ และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรีการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ
แรงจูงใจในการลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม LTF ผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถเดช 
เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศมีอิทธิพลเชิงลบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ สาลิฟา (2559) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนมีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย 
  

8. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย  
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   
  จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน 
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ท าให้กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) แตกต่างกัน จึงควรให้
ความส าคัญ รวมทั้งสนใจการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ (RMF) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยกาหนดการซื้อขั้นต่ าให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมของรายได้แต่ละบุคคล  
  นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) นั่นคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย และสร้างผลตอบแทนที่
ดี ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ท าให้การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นเรื่องใกล้ตัว และทาได้ง่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ควรมีการส่งข้อมูลข่าวสารการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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กำรศึกษำเครื่องมือของระบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตยำนยนต์

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กรณีศึกษำ บริษัท ดำน่ำ สไปเซอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
อ าภา ตันประเสริฐ* 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเครื่องมือของระบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

การผลิตยานยนต์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่ใช้ระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เพ่ือการเปรียบเทียบและการ
วัดผลการประยุกต์ระบบลีนในการน ามาใช้ ทั้งก่อนและหลังโดยตั้งผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินการ คือ สามารถลดเวลาในการท างานได้  465 นาที ต่อ กะการท างาน ผลการประเมิน
เบื้องต้นหลังจากการใช้ จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ ( OEE 82% เป็น 92.71%)  และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความแม่นย าของเนื้อหา และความ
น่าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์คกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.942 โดยท า
การแจกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานของโรงงาน บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน 400 คน (เก็บจริง 402 คน) ส่วนวิธีการทางสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิง อนุมาน ได้แก่ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ พบว่า การศึกษาเครื่องมือของระบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
ระดับนัยยะ 0.05 (ตัวแปรอิสระคือ 1) เครื่องมือปรับปรุงอัตราการไหล (Flow)ได้แก่  Pull 
Production Scheduling  2) เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการ (Flexibility) ได้แก่ 
Set up reduction, Mixed model production 3) เครื่องมือที่ลดเวลาในการท างาน (Throughput 
rate) ได้แก่ Flow cell, Point of used storage, Autorotation, Mistake Proofing, Self check 
Inspection, Successive check Inspection, Line stop  4) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement)ไ ด้ แ ก่  Kaizen, Design of Experiment, Root cause Analysis, 
Statistical process control, Team Based Problem Solving โดยการประเมินก่อนและหลังอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการผลิต Efficiency ของสายการผลิตของ บริษัท ดาน่า สไป
เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด : สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จทันตามเวลา 

 

ค ำส ำคัญ: ระบบผลิตแบบลีน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันการคมนาคมขนส่ง เส้นทางการเดินทางของประเทศได้รับการพัฒนามาก ส่งผลให้

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปได้มาก อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยในการผลักดัน
และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรฐกิจ ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านประเทศไทยได้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์มีมูลค่ามากกว่าเก้าแสนล้านบาท ภาคอุตสาหกรรมยายนต์เป็นหนึ่งภาค
ธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งสังคม การศึกษา เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  

โอกาสและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานต์ เช่น กระแสโลกาภิวัตน์ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและความตกลงทางการค้าอ่ืน ๆ นโยบายต่างประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจโลก การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และความผันผวนของราคาพลังงาน ทั้งหมดนี้ไทยจึงเข้าสู่สภาวะการแข่งขันระดับโลก 
หากประเทศไทยยังด าเนินการตามกระบวนการรูปแบบเดิมแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เคยสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอ การป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์นั้นจะต้องอาศัยการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพสูงเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรฐกิจ
ในสูงขึ้น แม้ภาคอุตสาหกรรมไทยจะสามารถเติบโตและกินส่วนแบ่งในตลาดโลกได้มากขึ้นตลอดช่วง 
20 ปีที่ผ่านมา แต่ภายใต้ความไม่แน่นอนของระเบียบเศรษฐกิจโลก และความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรมไทยก าลังเผชิญความท้าทายส าคัญหลายประการ และถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องจัดการ การจัดการความท้าทายในภาคอุตสาหกรรมไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านหนึ่งภาคอุตสาหกรรมไทยถูกวิจารณ์ว่า ใช้ค่าแรงราคาถูกเป็นจุดขาย
เพียงอย่างเดียวและไม่สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมได้โดยสิ้นเชิง แต่ในอีกด้าน
หนึ่ง มีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่พยายามชี้ให้เห็น พลวัต การปรับตัว และจุดแข็งของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

อุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องมีวิธีการด าเนินการรักษาดุลยภาพและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ให้เจริญเติบโตไปข้างหน้า โดยประสิทธิภาพในการผลิตสามารถวัดได้จาก อัตรา
ผลิต(Output) เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตที่ป้อนเข้าไป นั่นหมายถึงว่า จะเกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงที่สุด 100% เมื่อไม่มีการสูญเสียในการผลิต ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเป็นไปค่อนข้างยาก จึงต้อง
พยายามให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ดังที่เราจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลาและเกิดกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานอยู่เสมอ วิธีการต่าง  ๆ จึงได้เข้ามาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวอย่างเช่น Toyota Production System (ระบบการผลิต
ของโตโยต้า) และมีการน าระบบนี้เข้ามาใช้ในโรงงานผลิต เพลากลาง ที่บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในระบบปฏิบัติการ Dana Operation System โดยเลือกความเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งนี้ระบบนี้
ต้องเอ้ือแก่การพัฒนาเทคโนโลยี ที่ต้องสะอาด ปลอดภัย 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  

(เพลารถรถยนต์และเฟืองท้ายรถยนต์)  
2.2 เพ่ือศึกษาการศึกษาเครื่องมือของระบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาน

ยนต์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
  

3. วิธีกำรศึกษำ 
3.1 จากการน าเครื่องมือการผลิตแบบลีน (Lean Tool) มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

(Efficiency) ของสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เพลารถรถยนต์และเฟืองท้ายรถยนต์) สามารถลดเวลา
ในการท างาน และเพ่ิมยอดการผลิตได้ โดยคาดว่าจะเพ่ิมผลผลิตได้ ร้อยละ 5 – 10 ชิ้นงาน 
ระยะเวลาในการท างานลดลงร้อยละ 1 – 2 นาท ี

3.2 การศึกษาประสิทธิภาพรวมของโรงงานจากการประเมินโดยพนักงานต่อเครื่องมือของ
ระบบการผลิตแบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน ผลของการศึกษาจะด าเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต Efficiency 
ของสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในด้านองค์ประกอบการเพ่ิมผลผลิต โดยการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ เครื่องมือของระบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ใน
ด้านองค์ประกอบการเพ่ิมผลผลิต โดยศึกษาจากการตั้งแบบสอบถามไปยัง พนักงานระดับหัวหน้า
งาน/ผู้ควบคุมงานและพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยก าหนดตัวแปรในกรศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัว
แปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลลัพธ์จากการศึกษา  

ตัวแปรอิสระคือเครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน ได้แก่ 1) เครื่องมือปรับปรุงอัตราการ
ไหล (Flow)ได้แก่  Pull Production Scheduling  2) เครื่องมือที่ช่วยให้ เกิดความยืดหยุ่นใน
กระบวนการ (Flexibility) ได้แก่ Set up reduction, Mixed model production 3) เครื่องมือที่ลด
เวลาในการท างาน (Throughput rate) ได้แก่ Flow cell, Point of used storage, Autorotation, 
Mistake Proofing, Self check Inspection, Successive check Inspection, Line stop time. 4) 
เครื่องมือที่ ใช้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ได้แก่  Kaizen, Design of 
Experiment, Root cause Analysis, Statistical process control, Team Based Problem 
Solving โดยการประเมินก่อนและหลังอย่างต่อเนื่อง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน (สามารถท างานได้เสร็จ ตามที่
ระยะเวลาก าหนด)  

โดยแบบสอบถามดังกล่าวนั้นมี ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถามทุกคน 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานส านักงาน
และพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ฯ  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา คือ แนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การผลิต
แบบลีน (Lean Tool) มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) ของสายการผลิตขอบเขตด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ดาน่า สไป
เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลลัพธ์ที่ได้ศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ดังภาพนี้ 

 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการก าหนดตัวแปรในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 4 กลุ่ม และตัวแปรตาม 1 
กลุ่ม โดยการท าการทดสอบจะทดสอบตัวแปรเชิงเดี่ยว (Univariate Analyis) ของตัวแปรอิสระที่มี
ต่อตัวแปรตามเป็นรายตัวแปร  
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4. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเครื่องมือของระบบลีนที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มี
การก าหนดสมมติฐานวิจัยดังนี้ 
   4.1 เครื่องมือปรับปรุงอัตราการไหล (Flow)ได้แก่ Pull Production Scheduling 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  4.2 เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการ (Flexibility) ได้แก่ Set up 
reduction, Mixed model production มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท 
ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  4.3 เครื่องมือที่ลดเวลาในการท างาน (Throughput rate) ได้แก่ Flow cell, Point 
of used storage, Autorotation, Mistake Proofing, Self check nspection, Successive check 
Inspection, Line stop time. มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไป
เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  4.4 เครื่องมือที่ ใช้ พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)ได้แก่  
Kaizen, Design of Experiment, Root cause Analysis, Statistical process control, Team 
Based Problem Solving มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา บริษัท ดาน่า สไป
เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
5. วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ส ำหรับงำนวิจัย 

5.1) การรายงานผลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งได้แก่  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2) การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน Inferential Statistics ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐาน ทั้ง 4 ข้อ โดยการใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระว่างตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

6. ขอบเขตกำรศึกษำ 
   ส่วนที่ 1 การศึกษานี้ศึกษาสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เพลารถรถยนต์และเฟืองท้าย
รถยนต์) ของ บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ ประเทศไทย จ ากัด โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถาน
ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ และ กระบวนการผลิตรถยนต์ เท่านั้น 
  ส่วนที่ 2 การศึกษาการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยตรงด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Queastionaire) ไม่รวมการสัมภาษณ์
และวิธีการอ่ืน ๆ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีการด าเนินการทดสอบความสัมพันธ์ของ
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สมมติฐานโดยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS 
version 17 
 

7. ผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง การใช้ระบบลีนในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (เพลารถรถยนต์และเฟืองท้ายรถยนต์) มีผลการศึกษาอธิบายได้ดังนี้ 
   7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาได้แก่ 36 – 45 คิดเป็นร้อยละ 
36.1 และมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 โดยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation (S.D.) คือ 0.659626 
   7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผุ้ตอบแบบสอบถามในด้านสถานภาพ พบว่าผุ้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.2 และสถานภาพโสด รองลงมา คิดเป็นร้อย
ละ 44.3 และสถานะ หม้ายหรือแยกกันอยู่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.6 โดยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation (S.D.) คือ 0.121405 
   7.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผุ้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษา พบว่าผุ้ตอบแบบสอบ
ถาส่วนใหญ่ที่คัดเลือกเข้ามาท าแบบสอบถามมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
47.8 และระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 8.5 ของผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมด โดย
ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) คือ 1.004231 
  7.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าผุ้ตอบแบบสอบถา
ส่วนใหญ่ที่คัดเลือกเข้ามาท าแบบสอบถามมีระดับรายได้ต่อเดือน 15,0001 – 25,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.8 และระดับรายได้ 45,000 – 60,000 น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4 โดยค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) คือ 1.413593 
   7.5 จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านประสบการณ์
การท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานที่ 1 - 5 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.4 และที่น้อยที่สุดคือ น้อยกว่า 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 13.9 โดยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) คือ 0.973183 
   7.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อระบบลีน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ ฐานนิยม เห็นด้วยมาก ยกเว้น สถานที่ท างานของ
ท่านกว้างขว้างไม่แออัด มีความเห็นฐานนิยมที่ เห็นด้วยปานกลาง หรือ ร้อยละ 32.6 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และเครื่องจักรสามารถใช้งานได้จริงทุกเครื่อง และไม่มีเครื่องจักรเกินความ
จ าเป็นต่อการผลิต มีความเห็นฐานนิยมที่ เห็นด้วยปานกลาง หรือ ร้อยละ 33.80 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  
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8. ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ในส่วนงานของการผลิต ควรมีการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญที่เป็น
ประโยชน์หลายๆ ด้าน และสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ ความ
สมดุลของการผลิต (Balance score card ) มาใช้ในทุก จุดงาน เพ่ือตรวจดูคุณภาพในการผลิตและ
ของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งจากกระบวนการ หรือ จากวัตถุดิบ  
  จากเอกสารบันทึกอุบัติเหตุหลายแม้จะไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล (First aid not recordable 
or admit with hospital) แต่เกิดจากการที่ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจน ท าให้
พ้ืนที่ท างานคับแคบจนเกินไปซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาจากสถิติ เรื่องพ้ืนที่มีความคับแคบ  
  และจากการสัมภาษณ์ขณะแจกแบบสอบถามเบื้อต้น พนักงานได้กล่าวถึง การไหลของ
ชิ้นงาน ไม่ไหลตามน้ า ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของพนักงานไม่จ าเป็น ตามแผนภาพเบื้องต้น ดังนั้น 
ควรปรับปรุงพ้ืนที่การไหลของวัตถุดิบส าหรับการผลิตภายในโรงงานเพื่อลดเวลาหยุด เรียก ตาม รอ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในตลำดออนไลน์
กรณีศึกษำ: กลุ่มพัฒนำเกษตรกรรม ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

ต ำบลเมืองชุม อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย 

อิสรา  ปิ่นแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาด
ออนไลน์ กรณีศึกษา: กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเมืองชุม อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ และ (2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจ าหน่าย
สินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใช้
ค าถามปลายเปิด ในการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม ผู้น าชมชุน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน และลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์  
  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาด
ออนไลน์ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความ
หลากหลาย  (2) ปัจจัยด้านราคา การก าหนดราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ์ ราคาไม่แพง (3) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการขาย มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาและการให้ของแถม สามารถดึงดูดลูกค้าให้เลือก
ซื้อสินค้า (4) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย การตลาดออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ท าให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซื้อสินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (5) ปัจจัยภายนอกธุรกิจ เริ่มจากการวิเคราะห์ลูกค้า
ท าให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า น าไปสู่การพัฒนาสินค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และ
ลดต้นทุนการผลิตท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน (6) ปัจจัยภายในธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการเงิน เป็นปัจจัยที่กลุ่ม สามารถควบคุมได้ การบริหารจัดการ
กลุ่มท่ีดี การวางแผนการผลิต การกระจายสินค้าหลากหลายช่องทาง และการท ารายรับรายจ่ายท าให้
กลุ่ม มีความได้เปรียบในการบริหารจัดการ (7) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามา
ใช้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตลง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล 

                                                           
* นักศึกษาคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ และ (8) ปัจจัยด้านการเงิน ผลต่อการวางแผนในทางการเงินของ
กลุ่ม ท าให้ทราบถึงปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหากรณีขาดทุน  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ส่วนมากเป็นปัญหาที่ตัวผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน IT และ
การกระตือรือร้นในการอัพเดทข้อมูลและเช็คยอดค าสั่งซื้อ รวมถึงปัญหาอินเทอร์เน็ตที่อยู่ไกล
สัญญาณท าให้การท างานช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ กล่าวคือ 
กรมการพัฒนาชุมชน ควรจัดอบรมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความสนใจ และมีความรู้
พ้ืนฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะและเทคนิคในการขายผ่าน
ตลาดออนไลน์ และมีการจัดอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ มีการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก
ส่วนกลาง นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยั งเว็ปไซด์ในประเทศและ
ต่างประเทศ และควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าสินค้า 
OTOP มีจ าหน่ายในตลาดออนไลน์  
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยความส าเร็จ สินค้า OTOP การตลาดออนไลน์ 
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The Success Factors of OTOP Products in online market  
Case study: The Association of Agricultural. Development for  

the sufficiency Economy Principle. Muangchum Wiangchai 
Chiang Rai. 

Isara Pinkaew* 
 

Abstract 
  Independent Study the Success Factors of OTOP Products in online market 
Case study: The Association of Agricultural. Development for the sufficiency Economy 
Principle of Muangchum Wiangchai Chiang Rai. The study aims to (1) study the success 
factors of OTOP in online market, and (2) to provide instruction for developing products 
in order to enter online markets.  This qualitative research uses in-depth interviews 
method and open-ended questions to interview members of the group, community 
leader, community development workers in Chiang Rai province, community 
development specialists in Community Development Department, including 
customers purchasing products through online marketing channels. 
 The study found that the success factors of OTOP products in online market 
resulting from a number of factors.  First, they must be quality and variety products. 
Second, inexpensive products have a tendency to be more popular than the expensive 
one.  Third, promotions, such as discount and buy one get one free, play an important 
role in attracting customers.  Fourth, marketing channels; especially digital marketing 
channel, assist customer to buy products fast and conveniently. Fifth, the entrepreneur 
has to analyze customer behavior and competitors’ product in order to differentiate its 
products and lower the cost to take advantage of others. Sixth, management, marketing, 
producing, and financial are significant factors which the entrepreneur can take full 
control of.  So, if they have good management, they can gain benefits from good 
management and distribution channels. Seventh, technology is one of the most essential 
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part to help the entrepreneur lowering cost of products; in addition, they can also apply 
information technology to collect and analyze customer behavior. Eight, financial factor 
is another crucial part to point out financial problems and how to solve them. 
 The most important problem to drive OTOP entrepreneurs to online marketing 
channels is the lack of knowledge and understanding about IT, enthusiasm to update 
information, including the poor internet signal. 
 In conclusion, the Community Development Department should hold a 
seminar for OTOP entrepreneurs, who are interested in online marketing channels, to 
provide them with fundamental knowledge and necessary skills. In addition, it should 
convene a conference to follow up the first seminar. Moreover, the entrepreneur 
should enter an additional marketing channel, such as domestic and international 
websites, and promote his brand through as many marketing channels as he can to 
improve customer perception. 
 
Keywords: success factors, OTOP products, online marketing 
 

1. บทน ำ 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 

One Product : OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้กับชุมชนในพ้ืนที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน ซึ่งรัฐบาลได้ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนที่เป็นสมาชิก
กลุ่ม OTOP ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา 
วิจัย ผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงการหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP น าสินค้าไปจัดแสดง สาธิต และขาย ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชน และประเทศปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ าหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากเดิมที่จ าหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ถือเป็นการเพ่ิม
ยอดขายให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพ่ิมขึ้นอีกหหนึ่งช่องทาง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตใน
ชุมชน สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
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จากความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายของรัฐบาล พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี น าไปสู่แนวคิด ประเทศไทย 4.0 คือการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก น าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน สู่แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ดั่งวิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้าน
ความมั่งคงภายในและบูรณาการงานในระดับพ้ืนที่เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน กระทั่ง
แผนยุทธศาสตร์ระดับกรม  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กรมการพัฒนาชุมชน , 2561: 22) แผนยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ให้บริการแก่
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดังนี้ เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม และส่งเสริมช่องทางตลาด ให้มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ด้วย
ระบบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับภาคเอกชนในการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 โดยได้หารือความร่วมมือกับลาซาด้า กรุ๊ป ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ 
OTOP เข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ และ Application LAZADA โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จากนั้นได้ท าการฝึกอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 55 
ราย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมลาซาด้า จ านวน 25 ราย ต่อมากรมการ
พัฒนาชุมชนลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ต ดีไซน์ โฮลดิ้ง จ ากัด จัดท า
เว็บไซต์ OTOPTHAI.SHOP และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอ่ืน ๆ  

ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ ให้ความรู้ในการน าสินค้าเข้าสู่ระบบออนไลน์ ผ่านเว็ปไซด์ LAZADA และเว็ปไซด์ 
OTOPTHAI.SHOP ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ การเขียน Content คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เพ่ือการวาง
แผนการจ าหน่าย และสอนการจัดท า Template ผลิตภัณฑ์เพ่ือการวางแผนการจ าหน่ายในระบบ
ออนไลน์ จากการอบรมท่ีผ่านมานั้น มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเมืองชุม อ าเภอ
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เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายใต้ตราสินค้า “ทวีโชค” หรือ “น้ าผึ้งทวีโชค” จ าหน่ายสินค้าผ่านเว็ป
ไซด์ LAZADA ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มนี้มีความพยายามในการศึกษา ถามค าถาม เมื่อมี
ค าสั่งซื้อสินค้าในครั้งแรก ต่อมาจังหวัดเชียงรายได้ท าการต่อยอดการอบรมในครั้งนี้ โดยให้ทางกลุ่มฯ 
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและสนองนโยบายรัฐบาล นอกจากจ าหน่ายสินค้าผ่าน LAZADA แล้ว ทางกลุ่มได้
จ าหน่ายสินค้าบนระบบออนไลน์อื่น ๆ อาทิ มีเว็ปไซด์, Facebook, LINE เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ผู้ท าการศึกษาจึงเลือกกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
กรณีศึกษาในการค้นคว้าอิสระ (Independent Studies) ในครั้งนี้  เพ่ือท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ เป็นการถอดบทเรียนของกลุ่มฯ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการขายในระบบออนไลน์ สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
ไปด าเนินการต่อยอดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป  
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ 
2.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ 

 

3. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา: กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายใน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการเงิน สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1  
 ขอบเขตประชากร ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling)  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 12 คนประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จ านวน 2 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน และลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 3 คน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) แบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด (Open-end 
Question) เก็บข้อมูลภาคสนาม ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. ผลกำรศึกษำ 

1.  สภำพทั่วไป และกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
1.1 ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่ม 

  - ชื่อกิจการ:  กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ตราสินค้า:  ผึ้งทวีโชค 
   - ที่อยู่/ที่ตั้งกิจการ:  198 หมู่ 10 ถ.เวียงชัย – หนองหลวง ต าบลเมืองชุม  อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 
   - รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ:  ผลิตและจ าหน่ายน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 
   - ทุนจดทะเบียน:  500,000 บาท 
   - ระยะเวลาด าเนินการที่ผ่านมา:  15 ปี 
   - หมายเลขทะเบียนการค้า:  36000800032861/5751564000 
 1.2 เป้ำหมำยทำงธุรกิจ 
  เป้าหมายระยะสั้น ภายใน ปี พ.ศ. 2561 ต้องการให้สินค้าเป็นที่รู้จักของคนในต าบล
เมืองชุม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 



 

674 

   เป้าหมายระยะกลาง ภายใน ปี พ.ศ. 2562  ต้องการขยายสินค้าให้เป็นรู้จักภายใน
ต าบลเมืองชุมและภายในอ าเภอเวียงชัย และอ าเภอใกล้เคียง เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
อ าเภอพญาเม็งรายและ ต่างจังหวัด และมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35   
   เป้าหมายระยะยาว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 ต้องการจ าหน่ายสินค้าให้ได้ตลอดทั้งปีและ
ขยายการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของคนต่างภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ 
ต่างประเทศ เช่น มาเลฯ สิงคโปร์ เป็นต้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

2.  ผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในตลำดออนไลน์ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปตามปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
   ประธานและสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ 
ผู้น าชุมชน และลูกค้า จ านวน 8 ราย แสดงความคิดเห็นว่า  
  “ ในสมัยโบราณมนุษย์เชื่อกันว่าน้ าผึ้งเป็นอาหารให้ความหวานที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยา
อายุวัฒนะ น้ าผึ้งจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ าผึ้งจากผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และผึ้งหลวง ปัจจุบันหาได้ยากมาก และ
ปริมาณน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
วิทยาการต่าง ๆ มีผลท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปจากสภาพธรรมชาติมากขึ้นแต่น้ าผึ้งยังมีความส าคัญ
และมีความต้องการต่อมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น น้ าผึ้งที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงผึ้งมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ าผึ้งที่ได้จาก
ธรรมชาติทุกประการและยังสามารถผลิตน้ าผึ้งเฉพาะเจาะจงจากแหลง่เกสรดอกไม้ตามความต้องการได้ เชน่ 
น้ าผึ้ง ดอกเกสรดอกล าไย ดอกลิ้นจี่ ดอกเงาะ ดอกสาบเสือ เป็นต้น ในทางการเกษตรผึ้งยังช่วยผสมเกสรพืช
ให้ติดผล - ติดเมล็ด เป็นการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ในขั้นตอนการผลิตน้ าผึ้งแต่ละครั้งนั้น 
ได้มีการค านึงถึงคุณภาพในการผลิตตลอดเวลา จากที่ได้ผลิตน้ าผึ้งแบบใส่ขวดธรรมดา ก็ได้คิดค้นหาวิธีการ
อ่ืน ๆ ที่จะเสริมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จึงได้น าขวดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปมาบรรจุภัณฑ์และขายใน
ราคาที่แตกต่างกันไป และได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปเป็นของฝากเพ่ือ
สุขภาพได้ ยังมีการคิดค้นแปรรูปน้ าผึ้ง เช่นสบู่น้ าผึ้ง ลิปปาล์มน้ าผึ้ง แชมพูน้ าผึ้ง โลชั่นนมผึ้ง  เป็นต้น จึง
ท าให้น้ าผึ้งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากผู้โภคอย่างแพร่หลาย” 
 “มีการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณภาพมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์  มีการบอกสรรพคุณของสินค้า” 
 “การคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมาจ าหน่าย” 
 “การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน ดึงดูดความสนใจของลูกค้า” 
 “สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบของท้องถิ่น รูปร่างบรรจุภัณฑ์ รสชาติของสินค้า
มาตรฐาน” 
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ ผลิตภัณฑ์ทวีโชค เป็นน้ าผึ้งที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงผึ้ง มีกระบวนการผลิตที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ มีรางวัล
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รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนทางกายภาพ สามารถจับต้องได้ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สินค้า
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบของท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์/ขนาด มีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ การให้
ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ท าให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า เนื่องจากคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายขนาดให้เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของกลุ่มฯ มีจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ 
  2.2 ปัจจัยด้ำนรำคำ 
  กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ก าหนดราคา โดยค านวณ
ราคาขาย ประมาณร้อยละ 25 – 45 จากราคาต้นทุน สามารถแบบเป็น 2 รายการ คือ ขายช่องทางปกติ
และขายผ่านตลาดออนไลน์ ซึ่งราคาขายช่องทางปกติจะบวกก าไรร้อยละ 25 – 30 ของทุน ส าหรับ
ขายทั่วไป กรณีสินค้าขึ้นห้างสรรพสินค้า จะอยู่ที่ร้อยละ 45 ของทุน ส าหรับการขายในตลาดออนไลน์นั้น 
จะคิดราคาร้อยละ 35 – 45 ไม่รวมค่าขนส่ง กรณีการจ าหน่ายสินค้าผ่านเว็ปไซด์ลาซาด้า จะต้องบวกค่า
ต่าง ๆ ที่ทางเว็ปไซด์เรียกเก็บเพ่ิมเข้าไปด้วย เช่น (1) ค่าคอมมิชชั่น ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้า (2) 
ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน คิดร้อยละ 2 จากราคาที่ปรากฏ (3) ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับขนาดสินค้าและ
ประเภทการจัดส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซด์ลาซาด้า จ านวน 3 ราย ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “ราคาไม่แพง มีหลายขนาดให้เลือกซื้อ” 
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดราคา
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการก าหนดราคา ดังนี้ (1) การก าหนดราคาโดยมุ่งที่ก าไร (2) การก าหนด
ราคาโดยมุ่งที่การขาย อาทิเช่น การก าหนดราคาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขาย , การเพ่ิมขึ้น
ของส่วนครองตลาด หรือก าหนดราคาเพ่ือรักษาส่วนครองตลาด และการก าหนดราคาเพ่ือส่งเสริมการ
จ าหน่ายหรือเพ่ือแข่งขันในตลาด จากข้อมูลข้างต้นมีการก าหนดราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ์ และ
จ าหน่ายในราคาที่พอดีไม่แพงมาก ซึ่งตรงตามท่ีลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นไว้ ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่
ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้า สืบเนื่องจากราคาท่ีไม่แพง 
  2.3 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย 

กลุ่มฯ มีการประชาสัมพันธ์ การท าโปรชัวร์แจกลูกค้าสร้างความมั่นใจ และได้จัด
โปรโมชั่นให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้า จ านวน 1 ราย แสดงความคิดเห็นว่า ที่ซื้อน้ าผึ้ง เนื่องมากจาก เห็น
โปรโมชั่นในลาซาด้าน่าสนใจเลยท าการสั่งซื้อ รายละเอียด ดังนี้ 

1)  ตลาดทั่วไป โปรโมชั่น 3 แถม 1 เฉพาะน้ าผึ้ง 1,000 กรัม 3 ขวด แถมขนาด 250 กรัม 
2)  Facebook Line ลดพิเศษ สามารถต่อรองราคาได้ 
3)  LAZADA ขนาด 1,000 กรัม ปกติราคา 250 บาท ซื้อ 5 ขวด ในราคา 1,000 บาท 

    4)  เว็ปไซด์กลุ่มฯ แถมสินค้าแปรรูปทั้งหมดนี้ไม่มีการซื้อโฆษณาจากทาง Google 
และ Facebook การจัดโปรโมชั่นจะข้ึนอยู่กับยอดรายได้ที่ลดลงในแต่ละช่วง 



 

676 

  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ การแจกโปรชัวร์ การจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ การแถมสินค้าแปรรูป นั้นล้วนเป็นการ
ส่งเสริมการขาย เกิดการบอกต่อ ท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จในการจ าหน่านสินค้าในตลาดออนไลน์ 
 2.4 ปัจจัยด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย 
  กลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และลูกค้า จ านวน 5 ราย แสดงความคิดเห็นว่า การน า
สินค้าไปจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มฯ และชุมชน โดย
ที่ลูกค้าจะเป็นคนเลือกซ้ือสินค้าเองจากหน้าร้านค้าออนไลน์ ซึ่งลูกค้าจ านวน 3 รายที่ได้สัมภาษณ์ซื้อ
ผ่านเว็ปไซด์ลาซาด้า 
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายสินค้าหลายช่องทาง โดยแบ่งเป็นการจ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ ได้แก่ ผ่านเว็ป
ไซด์และแอพพลิเคชั่นลาซาด้า (LAZADA)/Facebook, แอพพลิเคชั่น Line และเว็ปไซด์ของกลุ่มฯ 
(www.thaweechokebees.com) และช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืน ๆซึ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
หลากหลายนั้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการขายผ่าน
ระบบออนไลน์นั้น สามารถเปิดการขายได้ตลอดเวลา ลูกค้าเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และ
กลุ่มสามารถจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการ
จ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
  2.5 ปัจจัยภำยนอกธุรกิจ 
 2.5.1 การวิเคราะห์ลูกค้า 
 จากการวิเคราะห์ลูกค้าจากค าถาม 6W1H  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 
ของน้ าผึ้งทวีโชค มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  Who ใครคือลูกค้า: เป้าหมายหลักของกลุ่มฯ คือ พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก และ
เป้าหมายรอง คือ ลูกค้าทั่วไปภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่สนใจในสินค้า และลูกค้าที่ซื้อสินค้า
จากช่องทางออนไลน์ 
   2)  What ลูกค้าต้องการซื้ออะไร: คุณภาพ ราคา 
   3)  Why ท าไมลูกค้าถึงซื้อ: ซื้อมาเพ่ือบริโภค 
   4)  When ลูกค้าซื้อสินค้าเม่ือไร: เมื่อต้องการบริโภค และเทศกาลต่าง ๆ 
   5)  Where ลูกค้าซื้อที่ไหน: ช่องทางปกติ ได้แก่ ที่ท าการกลุ่ม ร้านค้าในชุมชน/อ าเภอ/
จังหวัด ตามงานอีเว้นต่าง ๆ และตลาดออนไลน์ ผ่านทาง เว็ปไซด์ลาซาด้า Facebook Line เว็ปไซด์ของ
กลุ่มฯ 
   6)  Whom ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ: ตัวผู้ซื้อ ผู้ใช ้
   7)  How ลูกค้าซื้ออย่างไร: กระบวนการตัดสินใจของลูกค้า ประกอบด้วย 1) การรับรู้
ปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผลทางการเลือก 4) ตัดสินใจซื้อ 5) ความรู้สึกหลังการซื้อ 
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 2.5.2 การวิเคราะห์คู่แข่ง 
  น้ าผึ้งทวีโชค มีคู่แข่งขันในจังหวัดเชียงราย จ านวน 4  ราย คือ น้ าผึ้งอ าเภอดอยงาม 
อ าเภอเชียงของ อ าเภอเทิง และอ าเภอเมืองเชียงราย รวมถึงตลาดออนไลน์ มีร้านค้าจากท่ัวประเทศที่
เป็นคู่แข่งกับทางกลุ่ม ท าให้มีการแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพสินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย ใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันนี้ภายในจังหวัดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องมาจากมีแนวโน้มของคู่แข่งขันใน
ตลาดเดียวกัน ซึ่งหากมีคู่แข่งขันในหลาย ๆ แห่งท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการของกลุ่มจะ
ลดลง กลุ่มต้องพยายามหาหนทางผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหนือคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา  และ
ที่ส าคัญจะต้องลดต้นทุนของสินค้าให้ได้มากที่สุดเพราะหากมีการแข่งขันที่เข้มข้นของตลาด การมี
ต้นทุนที่ต่ าจะยิ่งท าให้เกิดความได้เปรียบแก่กลุ่ม ในเรื่องของราคาที่ขาย และการท าโปรโมชั่นที่
แตกต่างจากคู่แข่งก็เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างได้ 
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ท าการ
วิเคราะห์ลูกค้าจากพฤติกรรมผู้บริโภค จากค าถาม 6W1H ท าให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของ
ผู้บริโภคท าให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงประเด็น และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสินค้า ให้
ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการวิเคราะห์คู่แข่งนั้นท าให้กลุ่ม
ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่  หาสิ่งที่แตกต่างจาก
คู่แข่ง ลดต้นทุนการผลิตท าให้เกิดการได้เปรียบแก่กลุ่ม ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนั้นมีผลต่อ
ความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์  
  2.6 ปัจจัยภำยในธุรกิจ 
  เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน จ านวน 2 ราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่
ส่งผลให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ ดังนี้ 
   1)  สมาชิกกลุ่มมีความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการผลิตวัตถุดิบส่งกลุ่มฯ 
 2)  การจัดสรรปันส่วนทางด้านการเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
 3)  การก าหนดราคาตามท้องตลาด สมาชิกจึงให้ความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะผลิต
สินค้าส่งให้ตรงตามมาตรฐาน 
 4)  มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งของกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มมีการแบ่งงานและวางแผนทุกครั้งก่อนการผลิต เพ่ือความถูกต้องและ
ลดความสูญเสียระหว่างขั้นตอนการผลิต (2) ด้านการตลาด มีการกระจายสินค้าหลากหลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นการขายตามงานอีเว้นต่าง ๆ และการขายในตลาดออนไลน์ซึ่งการขายออนไลน์นั้น
สามารถเปิดการขายได้ตลอดเวลา โดยน ากลยุทธส่งเสริมการขายเข้ามาช่วยท าให้เป็นที่สนใจของ
ลูกค้าเพ่ิมขึ้น (3) ด้านการผลิต ขั้นตอนการผลิตมีมาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย ท าให้ผลิตภัณฑ์
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น้ าผึ้งทวีโชคมีคุณภาพ และ(4) ด้านการเงิน มีการท ารายรับรายจ่ายและแบ่งเงินเป็นสัดส่วนเพ่ือให้
ง่ายต่อการใช้จ่ายภายในของกลุ่ม จากข้อมูลดังกล่าวท าให้กลุ่มฯมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการ 
ส่งผลให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
  2.7 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี 
 ประธานและสมาชิกกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ 
และผู้น าชุมชนจ านวน 6 ราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ ดังนี้ 
 1)  ท าให้ลดอัตราการจ้างงานพนักงานท าให้ค่าใช้จ่ายในการจ้างลดลง 
 2)  น้ าหนักสินค้าได้มาตรฐาน 
  3)  ประหยัดเวลา 
 4)  สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน 
 5)  ต้นทุนลดลง 
 6)  ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ 
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้น าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตท าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลา และลดบุคลากรในการผลิตอีกด้วย ทั้งนี้ยังน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ฐานข้อมูลประวัติการซื้อของลูกค้า การท าสต๊อกบรรจุภัณฑ์
และสต๊อกสินค้า โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ โปรแกรม Microsoft Excel การเรียนรู้เกี่ยวกับ
การขายของออนไลน์ของทางกลุ่มฯ นั้น ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ของกรมการพัฒนาชุมชน เรียนรู้จากการไปออกงานอีเว้น
ต่าง ๆ โครงการพ่ีสอนน้อง และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง น าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ  ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
 2.8 ปัจจัยด้ำนกำรเงิน 
  กลุ่มฯ และผู้น าชุมชน จ านวน 4 ราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญในการ
บริการจัดการการเงินที่ส่งผลให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ ท าให้
สมาชิกรายย่อยมีความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะผลิตวัตถุดิบออกมาให้แก่กลุ่มฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และท า
ให้สมาชิกกลุ่มไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ จากแผนการเงินท าให้กลุ่มสามารถวางแผนล่วงหน้าได้   
  ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดท า
แผนธุรกิจ จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย สมุดรายวันทั่วไป งบการเงิน และแผนการเงินล่วงหน้า 3 ปี ท า
ให้กลุ่มฯ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนทิศทางในการก าหนดเป้าหมาย ในปีต่อ ๆ ไป รวมถึง
ยอดรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์นั้น มาจาก 4 ทางด้วยกันคือ ขายผ่านเว็ปไซด์และ
แอพพลิเคชั่นลาซาด้า เว็ปไซด์ของกลุ่มฯ Facebook และแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากการ
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ขายออนไลน์เพ่ิมเติมจากการขายช่องทางปกติ แต่ละเดือนยอดขายเพ่ิม - ลด ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
กระแสรักสุขภาพและเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ดังนั้น ปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อการวางแผนในทาง
การเงินของกลุ่ม ท าให้ทราบถึงปัญหาได้ง่าย และหาทางแก้ไขปัญหากรณีขาดทุน 

3.  บทบำทหน้ำที่ 

 3.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
   ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างมีหน้าที่ ที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน ซึ่งประธานกลุ่ม
เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม ริเริ่มคิดค้น ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
น้ าผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น และน าสินค้าของกลุ่มไปจ าหน่ายทั้งช่องทางปกติ ขายตามงานอีเว้นต่าง ๆ  รวมถึง 
จ าหน่ายในตลาดออนไลน์ ในส่วนสมาชิกกลุ่มอีก 2 คน ที่ให้การสัมภาษณ์ ต าแหน่งเลขานุการ และ
เหรัญญิก สนับสนุนการด าเนินงานของประธานกลุ่ม รวมถึงดูแลเรื่องการเงิน  
   3.2 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     3.2.1 เจ้าหน้าที่จังหวัด 
 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายต่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการฯ 
และตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ 
 2)  ประสานงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการฯ และน า
สินค้า OTOP จ าหน่ายในตลาดออนไลน์ 
 3)  ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ/เอกชน/องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4)  คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความเหมาะสมด้านสินค้า แบรนด์
สินค้า ที่มีความรู้ด้าน IT เข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
 5)  ให้ค าแนะน ากระบวนการ ขั้นตอนการท าตลาดออนไลน์ 
 6)  เน้นย้ าข้อควรปฏิบัติ ข้อพึงระวัง ในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
  3.2.2 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
           บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่ วนกลาง ด าเนินงานโดยกลุ่มงานส่งเสริม
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน ในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกจังหวัด เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการน าสินค้า OTOP ไปจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 3.3 บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน 
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          บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการส่งเสริม
และสนนับสนุนของการน าสินค้า OTOP จ าหน่ายในตลาดออนไลน์ ในด้านการแนะน าชาวบ้านใน
หมู่บ้าน น าผลิตภัณฑ์ไปขายบนตลาดออนไลน์ โดยมีการย้ าเรื่อง เงื่อนไขสินค้าที่น าไปจ าหน่ายนั้น
ต้องมีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นที่เชื่อถือ 
  ผลกำรศึกษำสรุปว่ำ  บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานมีความเหมือน
และแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละบทบาทหน้าที่นั้นล้วนน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ 
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก น าพาประเทศไทยไปสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 4.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน    

      ปัญหาหลักของการขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มฯ คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตช้า หรือไม่เสถียร ท าให้การท ารายการในระบบมีปัญหา สินค้าที่ขายมีความซ้ าซ้อนมีคู่แข่งท า
ให้ยอดขายลดลง ท าให้ต้องคิดวิธีจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าของทางกลุ่ม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ในมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1)  ผู้ประกอบการบางรายไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลค าสั่งซื้อในระบบตามระยะเวลาที่
ก าหนด ท าให้ถูกปรับ เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ขาย   

2)  ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน IT ท าให้ไม่มีความเข้าใจในการน าสินค้าจ าหน่าย
ในตลาดออนไลน์  

3)  ผู้ประกอบการบางรายไม่เอาใจใส่ มาอบรมแล้วไม่กลับไปท าต่อ 
4)  ผู้ประกอบการบางรายไม่อัพเดทสินค้าของตนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

  ผลกำรศึกษำสรุปว่ำ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ในส่วนของกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ นั้น ส่วนมากเป็นปัญหา
ที่ตัวผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน IT และการกระตือรือร้นในการอัพเดทข้อมูลและเช็คยอด
ค าสั่งซื้อ รวมถึงปัญหาอินเทอร์เน็ตที่อยู่ไกลสัญญาณท าให้การท างานช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  

5.  ข้อเสนอแนะ 
 เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ สามารถสรุปในส่วน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
 1)  เจ้าหน้าที่ส่วนกลางควรติดตามสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 2)  ควรเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ในเฉพาะด้าน IT 
เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ 
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 3)  กรมการพัฒนาชุมชน ควรจัดอบรม ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความ
สนใจ และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการใช้ Computer และ Internet ได้อย่างดี ท าให้
โครงการนี้ประสบความส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับคือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถเพ่ิมยอด
จ าหน่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง 
 

5. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 
 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ด าเนินการของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ าผึ้ง และ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง มีสมาชิกกลุ่ม 7 คน การจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้ได้มีการระดมหุ้น หุ้นละ 500 บาท คน
ละ 1 หุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 4,000 บาท มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นภายใน ปี พ.ศ. 2561 ต้องการ
ให้สินค้าเป็นที่รู้จักของคนในต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป้าหมายระยะกลาง 
ภายใน ปี พ.ศ. 2562  ต้องการขยายสินค้าให้เป็นรู้จักภายในต าบลเมืองชุมและภายในอ าเภอเวียงชัย 
และอ าเภอใกล้เคียง ให้มียอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 และเป้าหมายระยะยาว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป ต้องการจ าหน่ายสินค้าให้ได้ตลอดทั้งปีและขยายการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของคนใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้มียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50  

โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP  ในตลาดออนไลน์ ได้แก่  
(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ทวีโชค เป็นน้ าผึ้งที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงผึ้ง มีกระบวนการผลิต
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/ขนาด มีความหลากหลาย สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การให้ข้อมูลรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ท าให้ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าผ่านระบบ, (2) ปัจจัยด้านราคา กล่าวคือ 
เป็นการก าหนดราคาตามขนาดของผลิตภัณฑ์ และจ าหน่ายในราคาที่พอดีไม่แพง เป็นปัจจัยส าคัญที่
ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้าผ่านระบบออนไลน์, (3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย กล่าวคือ การจัดโปรโมชั่น
และการให้ของแถม ส าหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในระบบออนไลน์นั้น สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างดี ท าให้
กลุ่มประสบผลส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์, (4) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย กล่าวคือ 
การตลาดออนไลน์ ถือเป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่าย 
ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ร้านค้าสามารถเปิดการขายได้ตลอดเวลา 
สามารถจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด ลูกค้าสามารถรอรับของได้ที่บ้าน ตลาดออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์, (5) ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ 
ลูกค้าและคู่แข่ง ถือเป็นปัจจัยภายนอกขององค์กร การวิเคราะห์ลูกค้าจากพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์
คู่แข่ง ท าให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค ท าให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงประเด็น 
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสินค้า ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ใน
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ส่วนของการนั้นท าให้กลุ่มต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หาสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง ลดต้นทุนการผลิตท าให้เกิดการได้เปรียบแก่กลุ่ม ดังนั้น ปัจจัยภายนอกมีผล
ต่อความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ด้วยเช่นกัน , (6) ปัจจัยภายใน กล่าวคือ ปัจจัย
ภายในเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มมีการแบ่งงานและ
วางแผนทุกครั้งก่อนการผลิต เพ่ือความถูกต้องและลดความสูญเสียระหว่างขั้นตอนการผลิต , ด้าน
การตลาด มีการกระจายสินค้าหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขายตามงานอีเว้นต่าง ๆ และการขาย
ในตลาดออนไลน์ซึ่งการขายออนไลน์นั้นสามารถเปิดการขายได้ตลอดเวลา โดยน ากลยุทธส่งเสริมการ
ขายเข้ามาช่วยท าให้เป็นที่สนใจของลูกค้าเพ่ิมขึ้น, ด้านการผลิต ขั้นตอนการผลิต มีมาตรฐาน สะอาด ถูก
หลักอนามัย ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งทวีโชคมีคุณภาพ และด้านการเงิน มีการท ารายรับรายจ่ายและแบ่ง
เงินเป็นสัดส่วนเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้จ่ายภายในของกลุ่ม จากข้อมูลดังกล่าวท าให้กลุ่มฯ มีความได้เปรียบ
ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์, (7) ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตท าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และลดบุคลากร เป็นการลดต้นทุนในการผลิตลง และ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การการจัดเก็บฐานข้อมูล มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการขายของในตลาด
ออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ ท าให้กลุ่มฯมีความช านาญและสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
ได้ และสุดท้าย(8) ปัจจัยด้านการเงิน กล่าวคือ การบริหารจัดการด้านการเงินถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
วางแผนการเงินได้ในอนาคต สามารถก าหนดเป้าหมายจากงบการเงินที่ผ่านมาได้ สามารถก าหนดยอด
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ การขายออนไลน์ถือเป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขาย
ช่องทางปกติ ดังนั้น ปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อการวางแผนในทางการเงินของกลุ่ม ท าให้ทราบถึงปัญหา
ได้ง่าย และหาทางแก้ไขปัญหากรณีขาดทุน 

ส าหรับบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป 
โดยแต่ละบทบาทหน้าที่นั้นล้วนน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก น าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ในส่วนของกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่นั้น ส่วนมากเป็นปัญหาที่ตัว
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน IT และการกระตือรือร้นในการอัพเดทข้อมูลและเช็คยอดค าสั่งซื้อ 
รวมถึงปัญหาอินเทอร์เน็ตที่อยู่ไกลสัญญาณท าให้การท างานช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

5.2 อภิปรำยผล 

อภิปรายผลปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ 
กรณีศึกษา: กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการเงิน 
รายละเอียดดังนี้ 

-  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาด
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และปริยา รินรัตนากร และชลธิศ ดาราวงษ์ และชัยณรงค์ ชัยจินดา (2557) พบว่าปัจจัยด้าน

สินค้ามีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของสินค้า OTOP ในจังหวัดชลบุรี 
-  ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

-  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า  OTOP บน
ตลาดออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา หงษ์มา (2553) พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

-  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาด
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

-  ปัจจัยภายนอกมีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สุวิมลเจริญ (2559) พบว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรมีผลต่อปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจออนไลน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมลวดสลิง และชุติ
มา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2557) พบว่า ปัจจัยภายนอกมีผลต่อปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
การประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

-  ปัจจัยภายในมีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2558) พบว่า ปัจจัยภายใน มีผลต่อ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

-  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุชา สลีวงศ์ และณัตตยา เอ่ียมคง (2560) พบว่าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าชุมชนเพ่ือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีเฟสบุ๊ค และไลน์ในการติดต่อสื่อสารช่วยให้บริหารจัดการสินค้าชุมชนได้ง่ายขึ้น และชุติมา 
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หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2558) พบว่า ระบบเทคโนโลยี มีผลต่อปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
การประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

-  ปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราธร ปานดี (2548)  พบว่า การวางแผนด้านการเงินล่วงหน้า มีผลต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการประสบความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมภาคการผลิต : กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมอาหาร และชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2558) พบว่า ระบบการเงินมีผลต่อ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จากส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการ

พัฒนาชุมชน ควรติดตามสนับสนุนผลด าเนินงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และน าปัญหาและอุปสรรคมาวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนในครั้งต่อไป 

2. ควรเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ในเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ อาทิ เช่น  

  (1) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า โดยการแนะน าและฝึกปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การถ่ายรูปสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในระบบออนไลน์ แนะน าเทคนิคการใช้กล้องดิจิตอล หรือสาร์ทโฟน 
การจัดองค์ประกอบของแสง ข้อมูลพ้ืนฐาน การจัดวางสินค้า การแต่งรูปจากโปรแกรมพ้ืนฐาน 
รูปแบบและไอเดียในการถ่ายรูปสินค้าเพ่ือให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นการเขียน   

  (2) แนะน าและฝึกปฏิบัติ ความคิด ความเข้าใจในการเขียน Content เพ่ือแนะน า
สินค้า สอนเทคนิค ไอเดียในการเขียน Content เพ่ือใช้สื่อสารกับลูกค้าผ่านตัวหนังสือ สร้างความแตกต่าง
และเพ่ิมความต้องการของลูกค้า  

  (3) ปฏิบัติจัดท า Template ผลิตภัณฑ์เพ่ือการวางแผนการจ าหน่าย การระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ราคา ขนาดของผลิตภัณฑ์ น้ าหนัก สรรพคุณ รูป 
รส กลิ่น สี ส่วนประกอบ วัสดุ การเก็บรักษา ระบุชื่อรูปภาพ จ านวนสินค้าในสต็อก ช่องทางการ
ติดต่อร้านค้า เพ่ือให้ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการอัปโหลดข้อมูลลงระบบ และช่วยเตือน  

  (4) การสอนแผนธุรกิจอย่างง่าย หรือการท า Business Model Canvas เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือให้แก่ผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยหลักการทั้งหมด 9 
องค์ประกอบ ดั งนี้  Value Propositions (คุณค่ าที่ น า เสนอ) , Customer Segment  (ลูกค้ า
เป้าหมาย), Customer Relationships (ความสัมพันธ์ลูกค้า), Channels (ช่องทางการจัดจ าหน่าย), 
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Key Activities (กิจกรรมหลัก), Key Partners (หุ้นส่วนหลัก), Key Resource (ทรัพยากรหลัก), Cost 
Structure (โครงสร้างราคา),  Revenue Streams (รายได้)  

  (5) สอนทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps  
  (6 )  สอนการท า กา รตลาดแบบบู รณาการ  หรื อ  ( Integrated Marketing 

Communications: IMC)  
  (7) การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  
  (8) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

3. กรมการพัฒนาชุมชน ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ OTOP ในการเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความสนใจ และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการ
ใช้ Computer และ Internet ได้อย่างดี ซึ่งท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับคือ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถเพ่ิมยอดจ าหน่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง  

4. ท าการส ารวจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ที่ประสบ
ความส าเร็จ มียอดการสั่งซื้อสินค้าเป็นประจ า เพ่ือใช้เป็นต้นแบบให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
ต่อไป 

5. ควรจัดอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจ าหน่ายสนิค้า OTOP ใน
ตลาดออนไลน์ระยะสั้น ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายอื่น ๆ ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ หรือ
ท าในรูปแบบพ่ีสอนน้อง หรือรูปแบบการศึกษาดูงาน 

6. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังเว็ปไซด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น EBAY, 
Alibaba, Shopee และ OTOPThai.shop  เป็นต้น เป็นการเปิดตลาดเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น 

7. กลุ่มฯ ควรท าการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสื่ อสารตราสินค้าไปยังผู้บริ โภค
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายรูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลาดตรง การ
ส่งเสริมการขาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดเน้นกิจกรรม Call Center และอีเมล์ 
ฯลฯ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการซื้อสินค้า  

8. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น Google, Facebook, Instagram, 
Line ฯลฯ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าสินค้าตัวนี้มีจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ การเข้าถึงสินค้าได้ง่าย
ขึ้น น าไปสู่ยอดขายที่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
เห็นควรศึกษาความส าเร็จของการขายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ หลาย ๆ ตัวอย่าง 

เพ่ือเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการท าธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน และศึกษาความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า OTOP ที่จ าหน่ายในตลาดออนไลน์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ระเอียดยิ่งขึ้น น าผลที่ได้มาสรุปควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ 
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ช่องทาง เช่นFacebook,  Instagram,  Line ฯลฯ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าสินค้าตัวนี้มีจ าหน่าย
ในตลาดออนไลน์ความเป็นไปได้ของการจ าหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล 
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แนวทำงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภยัศูนย์รักษำควำมปลอดภัย 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย 

เอกนันท์ ลีลายุทธ* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา
เพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้หน่วยงาน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการวิธีการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ (Qualtitative Analysis) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการใช้ค าถามแบบปลายเปิดของข้าราชการสังกัดศูนย์
รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1. บทน ำ 
ผู้บังคับหน่วยงานทหารทุกคน ย่อมปรารถนาที่จะให้หน่วยในบังคับบัญชาของตนมีระบบการ

รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดการจารกรรม การก่อวินาศกรรม การ
บ่อนท าลาย แม้หน่วยทหารทุกหน่วยจะได้ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ให้หน่วยยึดถือเป็น
ระเบียบปฏิบัติประจ าอยู่แล้ว และบางหน่วยก็ยังมีนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยเป็นผู้
สอดส่องดูแล และควบคุมการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยของหน่วยให้ด าเนินไปด้วยดี ตามค าสั่ง และ
นโยบายของผู้บังคับบัญชาแล้วก็ตามที แต่เราก็คงจะต้องยอมรับว่า สิ่งที่หน่วยมีอยู่แล้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่
จะท าให้หน่วยมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยให้มีความเป็น
เลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ และความ
มั่นคงของชาติ ...“ปัจจุบัน ศรภ. มีภารกิจเกี่ยวกับการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองทาง
ทหาร เพ่ือความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส าหรับองค์

                                                           
*
 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

Email: akanan.leelayudth@gmail.com  
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พระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบุคคลส าคัญ การรักษา
ความปลอดภัยทางทหาร ทางการข่าวกรอง และทางการสื่อสาร รวมทั้งการด าเนินการฝึกศึกษาด้าน
การข่าวกรอง และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีผู้บัญชาการศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบต่อ”…   ส านักงานรักษาความปลอดภัย (สภ.) ขึ้นใน ขว.ทบ. 
เพ่ือสนับสนุนแนะน าเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยทหารดังนั้น  การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เน้นถึงวิธีการรักษาความลับไม่ให้รั่วไหล ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูล ข่าวสารลับไว้ในที่ปลอดภัย โดยมีประเภทชั้นความลับ 3 ชั้น ประกอบด้วย 
 1. ลับที่สุด (top secret) ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐ อย่างร้ายแรงที่สุด 
 2. ลับมาก (secret) ข้อมูลข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
 3. ลับ (confidential) ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งอาจเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะท าให้
เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐ 

ข้อพิจารณาในการก าหนดว่าให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใดนั้น จะต้องพิจารณา
องค์ประกอบคือ ความส าคัญของเนื้อหา , แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร, วิธีการน าไปใช้ประโยชน์, 
จ านวนบุคคลที่รับทราบ, ผลกระทบหากมีการเปิดเผย และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะ
เจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ ภารกิจเกี่ยวกับการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร มี
ความส าคัญเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นผู้วิจัย ในฐานะข้าราชการประจ าศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้มุ่งที่จะศึกษาแนวทาง
เพ่ือพัฒนางานของหน่วยงานให้มีศักยภาพ 

ความส าคัญของการศึกษาเรื่องนี้เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการการรักษาความปลอดภัย ของข้าราชการ  เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการด าเนินงานให้หน่วยงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องน ามาพิจารณาในขณะวางมาตรการ
รักษาความปลอดภัย สถานที่โดยพิจารณาถึงสิ่งประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น ความส าคัญของภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น และสิ่งที่จะต้องรักษาความปลอดภัย สภาพของสถานที่ พ้ืนที่ที่จะต้องรักษา
ความปลอดภัย ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุดมการณ์ทางการเมืองของ
ประชนในพ้ืนที่ พฤติการณ์ของฝ่ายที่เป็นศัตรู ขีดความสามารถ วิธีที่ศัตรูจะน ามาใช้ การสนับสนุนจาก
ส่วนราชการอ่ืน 

จึงได้ท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาระดับรวมทั้ง การวางแผนป้องกัน แนวทางแก้ไข
ปัญหา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ของข้าราชการ สังกัดศูนย์รักษา
ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 
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ส่วน ส่วนที่ 1) ได้แก่ความส าคัญของเรื่องที่ศึกษาวิจัย เป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ส่วนที่ 2) 
ได้แก่ แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่  3) ได้แก่ แผนการด าเนินงานและ
ขอบเขตการศึกษา ส่านที่ 4) ได้แก่ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ส่วนที่ 5) สรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยของ
ข้าราชการ 
  2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้หน่วยงาน ในการน าไปใช้
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป 
 

3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาเรื่องนี้ตามวัตถุประสงค์มีสามด้านคือ. หนึ่งเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย สองเพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการและสาม เพ่ือ
เสนอแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้หน่วยงาน 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย 
พ.ศ.2557  ตาม “ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย” ประกอบด้วย 
 หมวด 1 หลักการทั่วไป 
 หมวด 2 ความรับผิดชอบ 
 หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
 หมวด 4 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ 
 หมวด 5 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
 หมวด 6 บัตรผ่านบุคคลและยานพาหนะ 
 หมวด 7 การติดต่อราชการ การประชุม และการจัดกิจกรรมของทางราชการ 
 หมวด 8 เวรรักษาความปลอดภัย บก.ทท. 
 หมวด 9 มาตรการการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ 
 หมวด 10 บทเฉพาะกาล 
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ควำมเป็นมำของศูนย์รักษำควำมปลอดภัย กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
ประวัติความเป็นมา ของ ศูนย์รักษาความปลอดภัย เมื่อปี 2498 ได้มีการจัดตั้งส านักงาน

เลขาธิการ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) ขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้วประกาศใช้
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยขององค์การ สปอ. ก าหนดให้ทุกประเทศภาคีมีระเบียบและ
มาตรการ รปภ. อยู่ในระดับมาตรฐานใกล้เคียงกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ขว.ทบ.ได้เปิด
การศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนยานเกราะ และจัดตั้ง 
"ส านักงานรักษาความปลอดภัย" (สภ.) ขึ้นใน ขว.ทบ. เพ่ือสนับสนุนแนะน าเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่หน่วยทหาร 

 นโยบำยเฉพำะด้ำนกำรข่ำว 
...ถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้มีความปลอดภัยสูงสุดพัฒนาและบูรณาการ
ระบบงานข่าวกรองของกองทัพไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลร่วมด้านการข่าวของ
กองทัพไทยปลูกฝังจิตส านึกการเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารให้กับก าลังพลทุกนาย เพ่ือรายงานข่าว
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาพัฒนาขีดความสามารถงานต่อต้านข่าวกรอง 
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหารพ้ืนที่อาคารบ้านพัก รวมทั้ง
กวดขันการใช้สื่อสังคมออนไลน์มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการเป็นอันขาด...
(นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดประจ าปี 2561, หน้า 20) 

 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ ของศูนย์รักษำควำมปลอดภัย กองบัญชำกำรกองทัพไทย 

 วิสัยทัศน์ 
 “มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ และความม่ันคงของชาติ” 

 พันธกิจ 
 1.  เป็นหน่วยหลักด้านกิจการข่าวกรองทางทหาร และการรักษาความปลอดภัย สถาบัน     
และบุคคลส าคัญ  
 2. ปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้านการข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษา
ความปลอดภัย 
 3. ประสานความร่วมมือด้านการข่าว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมิตรประเทศ 
 4. พัฒนาบุคลากรด้านการข่าวให้มีมาตรฐาน 
 5. พัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการข่าว และการรักษาความปลอดภัยให้มี    
ความทันสมัย 
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 6. สนับสนุนกองทัพในการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ของศูนย์รักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย จ านวน 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้านการข่าว
กรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับบุคลากรด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัย 

 แผนยุทธศำสตร์กองทัพไทย 
...กองทัพไทย ได้ก าหนดให้ การพัฒนาระบบ ICT เป็นแผนงานหนึ่งที่ส าคัญในด้านการพัฒนา

องค์กร เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามภารกิจใน
ด้านการอ านวยการยุทธร่วม และการใช้ก าลังเพ่ือการแก้ไขปัญหาของชาติในด้านต่าง  ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  อ านวยการร่วม การผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ... 

 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พันเอก ภีรสัณฑ์ วงษ์สวัสดิ์นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยเสนาธิ

การทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2559 ได้ศึกษา เรื่องการศึกษาแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของก าลังพลในกองการประชุม ส านักงานเลขานุการกองบัญชาการ
กองทัพไทย (Study on Increase Efficiency of Officer in the Conference Division Office of 
the Secretary of the Royal Thai Armed Forces Headquarters)  

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของก าลังพลในกองการประชุม
ส านักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของก าลังพลในกองการ
ประชุมปัจจัยเหล่านี้มีผลท าให้ก าลังพลกองการประชุมฯ เกิดความเครียด มาจากปัจจัย 2 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

4. กำรออกแบบวิจัย (Research Design) 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 10 ชุด ให้
ข้าราชการ สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยให้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเองและขอเก็บรวบรวมในวันต่อมา ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการ สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวนประชากร 10  นาย 

 2. ข้ันตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ  
 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้ เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เนื่องจากการวิจัยได้ก าหนดกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยใช้กระบวนวิธีการวิจัยแบบ
เชิงคุณภาพ (Qualitative  Analysis) ซึ่งได้แก่ แบบการสอบถามแบบปลายเปิด โดยใช้เทคนิคและ
กระบวนการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพที่เหมาะสมในการสอบถาม โดยกระบวนการวิจัยในลักษณะนี้ จะ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ และให้ข้อเท็จจริงได้หลายมิติในเรื่อง

แนวคิดทฤษฏ ี
การปฏิบัติงานของศูนย์รักษาความ

ปลอดภัย กองบัญชาการกองทพั

ไทย 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์

รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
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การวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับ
การศึกษา 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด เป็น
กระบวนการในการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์คุณภาพ โดยน าส่วน
ที่เหมือนและแตกต่างกัน มาท าการสรุปเพ่ือให้ได้ข้อสรุปและแนวทางเสนอการพัฒนาข้าราชการ สังกัด
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ต่อไป 
 5. สถำนที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและรวบรวมข้อมูล  
 สถานที่ใช้ในการด าเนินงานและรวมรวมข้อมูลคือ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ
กองทัพไทย ระยะเวลาในการด าเนินงานได้ก าหนดระยะเวลาพอสังเขป ดังนี้ 

 ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน สัปดำห์ที่ 

6. แผนด ำเนินงำนและขอบเขตกำรศึกษำ 
  1) แผนกำรด ำเนินงำน 
   1.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
   1.2 สร้างแบบสอบถาม 
   1.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
   1.5 จัดท าและเสนอรายงาน 
  2) ขอบเขตกำรวิจัย 
   การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยโดยก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย
ดังนี้ 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน สัปดำห์ที ่1 สัปดำห์ที ่2 สัปดำห์ที ่3 สัปดำห์ที ่4 

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น     

สร้ำงแบบสอบถำม     

เก็บรวบรวมข้อมูล     

วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล      

จัดท ำและน ำเสนอรำยงำน     
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   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้น
ประทวน สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ปฏิบัติงานจริง 
 

5.  ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์

รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับข้าราชการทหารของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน
ทั้งสิ้น 10 นาย และได้ท าการน าเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

  1) ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการทหารในการถามค าถามแบบปลายเปิดนี้ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ชั้นยศ และ ระดับการศึกษา ซึ่งมีดังรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 1. เพศของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 

ตำรำงท่ี 1 เพศของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
เพศของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 

เพศ จ ำนวน (คน) 

ชำย 6 
หญิง 4 

 
 2. อำยุของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 

ตำรำงท่ี 2 อายุของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

อำยุของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 
อำยุ จ ำนวน (คน) 

18 – 25 0 

26 – 35 7 
36 – 50 3 

50 ปีขึ้นไป 0 

 
3. ชั้นยศของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 
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ตำรำงท่ี 3 ชั้นยศของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ชั้นยศของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 

ชั้นยศ จ ำนวน (คน) 

ชั้นประทวน 0 
ชั้นสัญญำบัตร 10 

       
4. ระดับกำรศึกษำของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 

ตำรำงท่ี 4 ระดับการศึกษาของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ระดับกำรศึกษำของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 0 
ปริญญำตรี 6 

สูงกว่ำปริญญำตรี 4 

 2.  การประเมินสมรรถนะในการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  
ในการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยได้ก าหนด
แนวทางการฝึกอบรม ดังนี้ 
   1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ตระหนักถึงภยันตรายที่คุกคามต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติ และเห็นความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยในหน่วยทหาร 
   2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของการรักษาความ
ปลอดภัย  
   3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เรื่องหลักการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป และ
ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
   4) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเสนอแนะผู้บังคับหน่วย เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ บุคคล เอกสาร ข่าวสาร สถานที่ และที่
เกี่ยวกับการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
   5) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจในหน้าที่ของ นายทหารควบคุมดูแลการรักษาความ
ปลอดภัย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วย สามารถน าไปปฏิบัติและก ากับดูแลงานในหน้าที่ได้  
   6) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับองค์การรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ายทหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาทางปฏิบัติขึ้นระยะเวลาระหว่างการศึกษา  
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  ข้อวิจำรณ์ 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบรักษาความปลดภัยของศูนย์รักษาความปลอดภัย  
กองบัญชาการกองทัพไทย บุคคลส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะดังนี้ ข้าราชการสังกัดศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  การ รักษาความปลอดภัยด้านสถานที่นั้นยังไม่เพียงพอ ยังต้อง
มีการคัดกรองบุคคล เข้า – ออกสถานที่ให้เข้มงวดมากกว่านี้และ ควรมีกล้องวงจรปิดตลอดเวลาเมื่อ
กล้องเสียควรรีบแก้ไขโดยด่วนส่วนด้านบุคลากร บุคลากรในการท างานไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ควรจะมีการอบรมพัฒนาข้าราชการในด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น  

 

6.  สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลกำรวิจัย 
 ในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยให้มีความ
เป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ และ
ความมั่นคงของชาติ ภารกิจเกี่ยวกับการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร เพ่ือความ
มั่นคงของประเทศ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์
รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านมี ดังนี้ 
    1. ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสถำนที่  ความพร้อมด้านอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าราชการทหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ว่า
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ิมความ
เข้มงวดบุคคลในการตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก สถานที่ราชการ  เช่น ควรมีการตรวจใต้ท้องรถ 
และบุคคลภายนอกควรมีการแลกบัตรเข้าออกอยู่เสมอ 
    2. ด้ำนบุคลำกร ระบบข้าราชการควรเคร่งครัดในระเบียบวาระการบังคับบัญชา
ตามสายงาน และชัดเจนการแบ่งงานตามต าแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสมต่อความสามารถของ
ข้าราชการ เพ่ิมการอบรมส าหรับข้าราชการรุ่นใหม่เ พ่ือให้เข้าใจระบบระเบียบของหน่วยงาน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพการท างานทั้งข้าราชการรุ่นใหม่ รุ่นเก่า น าไปสู่ประสิทธิผลของงาน 
    3. ด้ำนควำมพร้อมของอุปกรณ์ ในโลกเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า ควรจะพัฒนาด้านความ
ทันสมัยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ใช้ในการปฏิบัติง านควรมีความทันสมัย เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ การเข้าถึงเครือข่ายด้านดิจิตอล  
    4. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมรถในกำรปฏิบัติงำน ควรส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาใน
ด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีให้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน เพ่ือสามารถน าความรู้ความสามารถด้าน
ภาษา และ เทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งข้อมูล และ รู้วิธีแก้ไขป้องกัน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
    5. ด้ำนกำรประสำนงำน ส่งเสริมให้มีหน่วยงานที่คอยประสานงานและเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
 ควรมีการให้ความส าคัญต่อการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นและข้าราชการที่เข้ามาใหม่ให้ควรมี
การฝึกและอบรมให้ข้าราชการเข้าใจต่องานที่จะต้องได้รับเพ่ือท าให้งานที่ได้รับมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร 
 การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ 
เพ่ือที่จะได้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามา ปรับปรุง แก้ไข ในข้อบกพร่องด้านต่าง  ๆ ของศูนย์รักษา
ความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย 
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กลยุทธ์เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออกเคมีภัณฑ์ : 
บริษัท โปรสตำร์ เคมีคัล จ ำกัด 

กนกพร ศุกระกาญจนะ* 
 

บทคัดย่อ 
  สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดเป็นการค้นคว้าอิสระในรูปการศึกษาวิเคราะห์ กลยุทธ์เพ่ือเ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจน าเข้า-ส่งออกเคมีภัณฑ์ ผู้วิจัยมุ่งประเด็นพิจารณาโดยผ่านวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้การสัมภาษณ์ 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นทุติยภูมิ จากแหล่งที่เป็นฐานแห่งคลังข้อมูล โดยการค้นคว้าผ่าน
ห้องสมุด การค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานแฟ้มข้อมูลของบริษัท ในการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งจัดเป็นวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ
กระบวนการน าเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) อธิบายรายละเอียด
ในแต่ละประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษา การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาบูรณาการให้เกิดกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงรับที่ดี
ที่สุด ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งยังได้น าความรู้จากการเรียนหลักสูตร
การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ 
มาช่วยในการคิดวิเคราะห์อันมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ผลของการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน าไปสู่หนทางแห่งการน าเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
บริษัท ณ สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือให้องค์การ
น าหลักกลยุทธ์ที่ได้จากศึกษาไปบริหารงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนในอนาคตต่อไป  

   
ค ำส ำคัญ: การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ 
 

1. บทน ำ 
 บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9 มกราคม  2541 เริ่มต้นทุนจดทะเบียน       
5 ล้านบาท โดยบริษัท ก่อตั้งขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจน าเข้า-ส่งออกเคมีภัณฑ์ และจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์

                                                           
*
 นักศกึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
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โดยตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจัดหาเคมีภัณฑ์ให้กับบริษัท ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เช่น 
โรงงานผลิตสี หมึกพิมพ์ กาว พลาสติก ยาง น้ ายาท าความสะอาด และผสมเคมีอุตสาหกรรมทั่วไป 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง
ภาคการผลิต และภาคบริการอ่ืน ๆ เป็นอุตสาหกรรมที่น าเคมีภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานไปผลิต ส าหรับผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปต่าง ๆ เพ่ือใช้ภายในประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปี2560 และปี 2561 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก
ประมาณ 8,105 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 15,211 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 3 สอดคล้องตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การกระตุ้นด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
พลาสติก เซรามิก และยานยนต์ จะช่วยผลักดันให้การค้าเคมีภัณฑ์ขยายตัวมากขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)  
  จากการขยายตัว และการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ท าให้บริษัท ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างรุนแรงจากคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน อีกท้ัง
ปัจจัยที่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี  
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในการกิจการ และความต้องการของลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่งในคุณภาพของสินค้า 
และบริการ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการ
ด าเนินธุรกิจ และในแต่ละบริษัท ย่อมมีความต้องการ และความมุ่งมั่น เพ่ือที่จะเข้าไปช่วงชิง ความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดเคมีภัณฑ์ โดยต้องการแสวงหาการสร้างผลก าไร และหนทางการเติบโต
ในธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยืนโดยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์การ 
หรือบริษัทเกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งได้  
 จากปัญหาและเหตุปัจจัยข้างต้น จึงน าไปสู่กระบวนการศึกษาประเด็นการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันการน าเข้า-ส่งออก ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด ในเรื่องของการศึกษากรอบ
แนวคิด การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการมุ่งไปสู่เป้าหมาย ในการขับเคลื่อนลการน าเสนอสินค้า และบริการให้เป็นที่รู้จัก และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสูงสุด  
 โดยผ่านกระบวนการ PEST Analysis , Five Force Model , SWOT Analysis, และ TOWS 
Matrix เพ่ือท าให้บริษัทได้ทราบถึงจุดที่น าไปสู่การวางกลยุทธ์เชิงรุกที่ดี คือ SO Strategies ถือเป็น
ความได้เปรียบอย่างยิ่ง และกลยุทธ์เชิงรับที่ดี WT Strategies ในการปรับเปลี่ยนข้อเสียเปรียบที่
บริษัทมี (ปกรณ์ ปรียากร,หนังสือการวางแผนกลยุทธ์:แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ ,2559) น ามา
บูรณาการร่วมกันเพ่ือเป็นกลไกลที่ส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันท้ังด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติของบริษัทในอนาคต 
 

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/annual2017.pdf
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_overview/annual2017.pdf
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2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  
  เพ่ือศึกษาแนวทาง การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้าน
การปฏิบัติ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 
 

3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยได้ดังภาพต่อไปนี้ 

  ตัวแปรอิสระ (Independent)                ตัวแปรตำม (Dependent) 
        กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาใหบ้รรลเุป้าหมาย            เป้าหมายธุรกิจของ บริษัท โปรสตาร ์เคมีคัล จ ากัด 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
1. เป้ำหมำยขยำยฐำนลูกค้ำไปตำ่งประเทศ 
30% ในป ี2562 
 
 
 
2. เป้ำหมำยเพื่อกำรสร้ำงควำมไดเ้ปรยีบ
ทำงดำ้นต้นทุน 
 
 
 
 
3. เป้ำหมำยสร้ำงควำมแตกตำ่งทำงดำ้น
ผลิตภัณฑ ์
 
 
 
4. เป้ำหมำยพัฒนำขดีควำมสำมำรถของ
บุคคลำกร 
 
 
5. เป้ำหมำยกำรสรำ้งพันธมิตรทำงกำรค้ำ
เพื่อกำรแลกเปลีย่นแบง่ปันทรัพยำกรและ
ควำมสำมำรถเพื่อพัฒนำสินค้ำหรือบริกำร

ร่วมกันn and other, 1982 

 

 

 

 

-กลยุทธ์ขยายฐานลกูค้าต่างประเทศเพิ่มสัดส่วนลูกค้าเป็น 
30% ไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ประเทศละ 10% ภายใน
ปี 2562   โดยการเขา้ร่วมงานแสดงสินค้าเคมีภัณฑ์ในระดับ
นานาชาติเพื่อเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านการส่งขนสินค้าให้ลดลง 
25% ต่อเดือนโดยวิธกีารน าระบบ GPS Tracking มาติดต้ังใน
รถขนส่งสินค้า 
-ปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังให้ลดลง       
10% ต่อเดือน โดยวิธีการน าโปรแกรม Express for Windows  
เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กลยทุธ์สรา้งสินค้าเคมภีัณฑ์ที่มีคุณภาพสงูเหนือคู่แข่งภายใต้
กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อให้สินค้าเคมภีัณฑ์มี
คุณภาพที่สูงขึ้นโดยลดระยะเวลา และกระบวนการในการท างานของ
ลูกค้าให้สัน้ลง เช่น นวัตกรรมในการเพิม่ค่า pH ในสระว่ายน้ า ให้
เร็วขึ้น  
 

 

 

-กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลให้มีทักษะสูงขึ้น มุ่งประเด็นการเติมองค์ความรู้เรื่อง
สารเคมีเป็นแกนหลัก จากระดับที่เป็น Basic Chemicals ไปสู่ 
Advance Chemicals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธก์ารเป็นพันธมิตรกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร       
เช่น สถาบันการศึกษา หรือหนว่ยงานวจิัยต่าง ๆ 
เพื่อท าให้องค์การสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่  
และการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิต
สินค้าโดยวธิีการร่วมทุน ท าให้สามารถมีแหล่งรองรับสินค้า
เคมีภัณฑ์ได้อย่างสม่ าเสมอ 
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4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาแนวทาง การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 
เพ่ือพิสูจน์กรอบแนวคิดในการวิจัย ว่าตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ที่ผู้วิจัยน าไปศึกษาถูกต้อง
หรือไม่ การก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนการวิจัย (Methodology) ที่น ามาใช้ในครั้นนี้ 
ทางผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) โดยเป็นกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปด้วย 
    1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
    2) การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) 
 ส าหรับการน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวกวิธีการวิจัยนั้น (Methodology) ในส่วนนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ และขอบเขตของระเบียบวิธี หรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ตลอดจน
เหตุผลประการส าคัญของการน าระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ดังกล่าว
ข้างต้น มาใช้ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  4.1 วิธีกำรวิจัย ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(Methodology)  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการ
วิจัย (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อัน
ประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร หรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และกระบวนการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ( In-Depth Interview) โดยมี
เหตุผลประการส าคัญของการน าระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) 
ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการด าเนินกระบวนการวิจัย อันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
    4.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการ
วิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) นั้นโดยเบื้องต้นทางผู้วิจัยได้
ด าเนินการด้วยกระบวนการศึกษา และวิ เคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ และ 
ค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา รวมทั้งจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล 
จ ากัด เพ่ือพิสูจน์กรอบแนวคิดในการวิจัย ว่าตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ที่ผู้วิจัยน าไปศึกษาถูกต้อง
หรือไม่  
 โดยได้มุ่งศึกษาตัวแบบความคิดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนกลยุทธ์เป็นหลัก 
และได้สรุปที่จะพิจารณาตัวแบบที่ส าคัญดังนี้ 
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  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้หลักที่เรียกย่อ ๆ ว่า PEST 
Analysis  
  2) การวิ เคราะห์สภาพการแข่งขันโดยใช้ตัวแบบทฤษฎี  The Five 
Competitive Forces (Michael E. Porter) 
  3) การวิเคราะห์ตัวแบบพ้ืนฐานของการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ตัวแบบ
ทฤษฎี SWOT Analysis Model ของ (Harvard Business School) 

   4.1.2 การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (in-depth interview) ส าหรับการก าหนดระเบียบ
วิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อ
ค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสอดคล้องกับผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัย หรือผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อค าถามจากสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) อัน
ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความส าคัญในมิติต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หลังจากน า
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ  
  4.2 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวน
วิธีการวิจัย (Methodology) โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้ง
นี้ได้ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี เพ่ือให้ทราบถึงความคิด ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จากการ
ตอบค าถาม จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview)โดยด าเนินกระบวนการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random) อันเป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเองเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดังกล่าว มาด าเนินการประมวลผลข้อมูลอันน าไปสู่ข้อค้นพบต่อไป 
 โดยในส่วนของการก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative Research) ครั้งนี้ ได้ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์
เจาะลึกจาก ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังต่อไปนี้ 
   4.2.1 กลุ่มตัวอย่าง: ผู้บริหาร บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน 
   4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง: หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน 
   4.2.3 กลุ่มตัวอย่าง: หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน 
  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับน ามาใช้ใน
กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-
Depth Interview) อันมีหลักเกณฑ์ประการส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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   4.2.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นตัวบุคคลที่มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีต้องการสัมภาษณ์ 
   4.2.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
เรื่องท่ีต้องการสัมภาษณ์ 
  4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีความเหมาะสมใน
การน ามาใช้ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดย
เป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้นประกอบไปด้วย การวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลแนวทางหนึ่ง โดย
การศึกษา และค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ต าราโดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการสร้าง
พ้ืนฐานขององค์ความรู้อย่างบูรณาการในทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ ของ บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 
 ส าหรับเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) อีกแนวทางหนึ่งนั้น อันได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย หรือ
ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อค าถามจากสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview) อันท าให้ได้ข้อมูลที่มี
ความส าคัญในมิติต่าง ๆ และน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หลังจากน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการ 
  4.4 กำรรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้  มีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้ 
    4.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview) โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู้ให้การสัมภาษณ์ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด และค าถามต่าง  ๆ ได้ถูกก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ ขึ้นเพ่ือ
ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ กับกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   4.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Decondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้ อาทิ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
รวมทั้งจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแฟ้มข้อมูลของบริษัทประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลทาง
การตลาด และ แฟ้มข้อมูลทางฝ่ายบัญชี ที่ต้องการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันท้ังด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด  



 

705 

  ในการก าหนดโครงสร้างของค าถาม ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-
Depth Interview) นั้นประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดยอันเป็นประเด็นค าถามที่
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย อันได้แก่ 

1. เป้าหมายการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศ 30% ในปี 2562 โดยใช้กลยุทธ์การขยาย
ฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของลูกค้าต่างประเทศเป็น 30% โดยมีเป้าหมาย
การกระจายสินค้าออกไปยังประเทศ พม่า กัมพูชา และลาว ประเทศละ 10% ภายในปี 2562 โดย
วิธีการเข้าร่วมแสดงสินค้าเคมีภัณฑ์ในระดับนานาชาติเพ่ือเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร 
  2. เป้าหมายเพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาสนับสนุน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ 
    -การปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้ลดลง 25% ต่อเดือน
โดยวิธีการน าระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถขนส่งสินค้า  
     -การปรับปรุงต้นทุนการบริหารด้านสินค้าคงคลังให้ลดลง 10% ต่อเดือนโดยวิธีการ
น าเทคโนโลยีโปรแกรม Express for Windows เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพ
และ ลดค่าใช้จ่าย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการปรับปรุงต้นทุนการบริหารทั้ง 2 ประเด็นโดยการน า
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ือกลยุทธ์ในเรื่องการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนหรือไม่ และ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
  3. เป้าหมายการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยอาศัยกลยุทธ์เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมล่าสุดเหนือคู่แข่ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร และกรุณาให้
ความเห็น และข้อเสนอแนะ 
 4. เป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร โดยอาศัยกลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะสูงขึ้น มุ่งประเด็นการเติมองค์ความรู้ เรื่องสารเคมี จากระดับ Basic 
Chemicals ไปสู่ Advance Chemicals ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรุณาแสดงความเห็น 
 5. เป้าหมายการสร้างพันธมิตรในการทางค้าเพ่ือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร และ
ความสามารถเพ่ือพัฒนาสินค้า หรือบริการร่วมกันโดยใช้กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรกับองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร เช่น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือท าให้องค์การสามารถเข้าถึง
ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ และการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตสินค้า
โดยวิธีการร่วมทุนท าให้สามารถมีแหล่งรองรับสินค้าเคมีภัณฑ์ได้อย่างสม่ าเสมอ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
และคิดเห็นอย่างไรว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
  4.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) ผู้วิจัยมี
ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
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    4.5.1 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
และจากจากแฟ้มข้อมูลของบริษัทประกอบไปด้วย แฟ้มข้อมูลทางการตลาด และแฟ้มข้อมูลทางฝ่าย
บัญชีที่ต้องการศึกษาเพ่ือจะน ามาจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล และจัดกลุ่มของข้อมูล  
    4.5.2 จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการศึกษาต่าง ๆ ที่
ได้จากแฟ้มข้อมูลทั้งแฟ้มข้อมูลทางการตลาด และแฟ้มข้อมูลจากทางฝ่ายบัญชี มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ พร้อมข้อมูลดังกล่าวที่ได้จากการศึกษา
จะเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่มี “รายละเอียด”  และมีการอ้างถึงโดยตรง เกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไม่วา
จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือข้อมูลทางเอกสาร ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการตอบประเด็น
สัมภาษณ์ (Interview Research) และ ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Document Research) จะถูก
น ามาวิเคราะห์ และท าการประมวลผลโดยเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง ทั้งใน
เชิงเหตุและผล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะ ของข้อมูลเชิงพรรณนาเพ่ือน าไปสู่ค าตอบในผล
การศึกษาวิจัย และสรุปว่ากรอบแนวคิดถูกต้องหรือไม่เพียงใดในบทที่ 4 ต่อไป 
 

5. สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

 5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 การศึกษานี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทาง การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด โดยได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลในระดับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ท าการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล 
จ ากัด และค าถามต่าง ๆ ได้ถูกก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ ขึ้นเพ่ือประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
โดยสอดคล้องสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและระดับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่  
ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้ อาทิ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแฟ้มข้อมูลของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลทางการตลาด และ แฟ้มข้อมูลทางฝ่ายบัญชี ที่ต้องการศึกษา เกี่ยวกับการ
พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมี
คัล จ ากัด และจากข้อมูลความคิดเห็นของบุคลการ อันได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด ที่มีต่อ กลยุทธ์การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันในธุรกิจน าเข้า-ส่งออกเคมีภัณฑ์ ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด  พบว่ามีความคิดเห็น
จากผู้มีหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์ คือ ฝ่ายบริหาร และผู้น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายมี
ความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้ง โดยมีความคิดเห็นตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้  
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   1. เพ่ือเป้าหมายขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศ 30% ในปี 2562 โดยมุ่งประเด็นไป
ที่กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าต่างประเทศเพ่ิมสัดส่วนลูกค้าเป็น 30% ไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา 
ประเทศละ 10% ภายในปี 2562โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเคมีภัณฑ์ในระดับนานาชาติเพ่ือเป็น
การขยายฐานกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ 
    2. เพ่ือเป้าหมายเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการ
ปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านการส่งขนสินค้าให้ลดลง25% ต่อเดือนโดยวิธีการน าระบบ GPS 
Tracking มาติดตั้งในรถขนส่งสินค้า 
และการปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังให้ลดลง10% ต่อเดือนโดยวิธีการน า
โปรแกรมExpress for Windows เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย   
    3. เพ่ือเป้าหมายสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งประเด็นไปที่กลยุทธ์
สร้างสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่งภายใต้กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมล่าสุดเพ่ือให้
สินค้าเคมีภัณฑ์มีคุณภาพที่สูงขึ้นโดยลดระยะเวลาและกระบวนการในการท างานของลูกค้าให้สั้นลง 
เช่น นวัตกรรมในการเพิ่มค่า pH ในสระว่ายน้ าให้เร็วขึ้น 
   4. เพ่ือเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยมุ่งประเด็นไปที่กลยุทธ์
พัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะสูงขึ้น มุ่งประเด็นการเติมองค์
ความรู้เรื่องสารเคมีเป็นแกนหลัก จากระดับที่เป็น Basic Chemicals ไปสู่ Advance Chemicals 
   5. เพ่ือเป้าหมายการสร้างพันธมิตรทางการค้าเพ่ือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร
และความสามารถเพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกัน โดยมุ่งประเด็นไปท่ีกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรกับ
องค์กรไม่แสวงหาก าไร เช่นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือท าให้องค์การสามารถ
เข้าถึงผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ และการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิต
สินค้าโดยวิธีการร่วมทุน ท าให้สามารถมีแหล่งรองรับสินค้าเคมีภัณฑ์ได้อย่างสม่ าเสมอ 
 โดยบุคลากรที่ให้การสัมภาษณ์ทั้ง ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และหัวหน้าฝ่ายบัญชี 
ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด มีความเห็นตรงกันว่าควรด าเนินการตามกรอบเป้าหมาย และ
กรอบกลยุทธ์ที่ได้ศึกษาวิจัยทั้งหมดไปพร้อม ๆ กัน และตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 โดยการ
ด าเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โปรสตาร์ เคมี
คัล จ ากัด ดังต่อไปนี้ 
    1. เพ่ือมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเติบโต และขยายตัวจากการสร้างผลก าไรในการ
ขยายฐานลูกค้า และเพ่ือช่วยบริษัทในเรื่องของการลดต้นทุนในด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งไปที่การ
ปรับปรุงต้นทุนบริหารจัดการ 
   2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายสินค้าเคมีภัณฑ์ สามารถขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ 
โดยการเปิดตลาดใหม่ไปยังประเทศภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
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   3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และสร้างความมั่นใจรวมถึง
ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า และบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรในการร่วมลงทุน 
   4. เพ่ือส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกส าหรับลูกค้า และสร้าง
ความภักดีท่ีลูกค้ามีต่อในสินค้า และบริการอย่างยั่งยืน 
   5. เพ่ือรักษา และพัฒนาบุคลากรในบริษัท ให้เกิดองค์ความรู้ด้านสินค้าเคมีภัณฑ์ 
โดยมุ่งเน้นการเติบโตจากภายในสู่ภายนอก เพ่ือสร้างรากฐานแห่งความคิดที่มีความรู้ที่ถูกต้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
   6. เพ่ือสร้างสรรค์ให้บุคลกากรให้เกิดความคิดริเริ่ม หรือสร้างนวัตกรรมร่วมทั้งการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาบริษัทให้ยืนอยู่แถวหน้าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา 
   7. เพ่ือน าเป้าหมาย และกรอบกลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาเป็นนโยบายและ
ผลักดัน ขับเคลื่อนให้กับบริษัท ก้าวขึ้นมายืนอยู่ในต าแหน่งที่สร้างความได้เปรียบ และความสามารถ
ในการแข่งขัน 

  5.2 กำรอภิปรำยผลศึกษำ  
 ผู้วิจัยได้ขออภิปรายผลการศึกษา ในการให้สัมภาษณ์โดยบุคลากรที่ให้การสัมภาษณ์ทั้ง ฝ่าย
บริหาร หัวหน้าฝ่ายการตลาด และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ของบริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด มีความเห็น
ตรงกันว่าควรด าเนินการตามกรอบเป้าหมาย และกรอบกลยุทธ์ที่ได้ศึกษาวิจัยทั้งหมดไปพร้อม ๆ กัน 
และตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 โดยการด าเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 

   อภิปรำยผลกำรศึกษำเป้ำหมำยที่ 1 
 เป้าหมายการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศ 30% ในปี 2562 โดยใช้กลยุทธ์การขยายฐาน

ลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของลูกค้าต่างประเทศเป็น 30%  โดยมีเป้าหมายการ
กระจายสินค้าออกไปยังประเทศ พม่า กัมพูชา และลาว ประเทศละ 10%  ภายในปี 2562 โดยวิธีการ
เข้าร่วมแสดงสินค้าเคมีภัณฑ์ในระดับนานาชาติเพ่ือเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ท่าน
เห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์  หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1  ท่าน มี
ความเป็นไปได้ในการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศ 30% ในปี 2562 โดยมีเป้าหมายการกระจาย
สินค้าออกไปยังประเทศ พม่า กัมพูชา และลาว ประเทศละ 10%  ภายในปี 2562 เนื่องจากใน
รายงานสรุปยอดขายของฝ่ายต่างประเทศจากแฟ้มข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่เดือน มกราคม –มิถุนายน ปี 
2561 ในครึ่งปีแรกมียอดขาย ที่เพ่ิมข้ึนจากยอดขายทั้งปีของปี 2560 ทั้งสิ้น 15% จากการเข้าสู้ตลาด
ต่างประเทศโดยริเริ่มจากประเทศเดียวก่อนเท่านั้นในปี 2560 คือ ประเทศอินโนนิเซีย  และจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1  ท่านมีความเห็นตรงกันและเห็นด้วย 
 จากความเห็นดังกล่าวผู้วิจัย มีความเห็นว่าเป็นไปได้ ในแต่ควรขยายกรอบเวลาในการขยาย
ตลาดไปต่างประเทศ จากปี 2562 เป็นปี 2563 เนื่องจากเพ่ือให้การวางแผนเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ที่ตั้งไว้ ได้ไปถึงพนักงานทุกระดับในบริษัท และอาจะต้องใช้เวลาในการประชุมตั้งแต่ในระดับบริหาร 
และระดับต่าง ๆ ลงไป เพ่ือมีการมอบหมายงาน ปรับเปลี่ยนการท างานภายใน และจะต้องดูบริบท
ของสภาพแวดล้อมภายนอก น ามาวิเคราะห์ร่วมกันด้วย เช่น นโยบายของภาครัฐที่จะมี หลังการ
เลือกตั้งในปี 2562 ว่านโยบายจะสนับสนุนธุรกิจน าเข้า-ส่งออกไปในทิศทางใด พร้อมกับการท า
แผนการด าเนินงานที่เป็น Long Term เช่น ทุก ๆ 3 เดือน หรือ ทุก ๆ 6 เดือน ว่าเป้าหมาย และแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้มีผลการด าเนินงานที่คืบหน้า และมีความก้าวหน้าขึ้นบ้างหรือไม่อย่างไร 

  อภิปรำยผลกำรศึกษำเป้ำหมำยที่  2 
   เป้าหมายเพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาสนับสนุน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ 
  -การปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้ลดลง 25% ต่อเดือนโดยวิธีการ
น าระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถขนส่งสินค้า   
  -การปรับปรุงต้นทุนการบริหารด้านสินค้าคงคลังให้ลดลง 10% ต่อเดือนโดยวิธีการน าเทคโนโลยี
โปรแกรม Express for Windows เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพและ ลดค่าใช้จ่ายท่าน
เห็นด้วยหรือไม่ ในการปรับปรุงต้นทุนการบริหารทั้ง 2 ประเด็นโดยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ือ
กลยุทธ์ในเรื่องการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนหรือไม่ และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
  จากการสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน และ
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน มีความเห็นด้วย
สอดคล้องตรงกันในเรื่องของการปรับปรุงต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้ลดลง 25% ต่อ
เดือนจากเดิมในแฟ้มข้อมูลแสดงค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งสินค้าของฝ่ายคลังสินค้า ที่ท าได้ต่อเดือนคือ 
20% ต่อเดือน โดยน าวิธีการการน าระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถขนส่งสินค้า และการปรับปรุง
ต้นทุนการบริหารด้านสินค้าคงคลังให้ลดลง 10% ต่อเดือนโดยวิธีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรม Express for Windows เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่าย  
 จากความเห็นดังกล่าวผู้วิจัย มีความเห็นว่าเป็นไปได้ แต่การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์ที่ดี ในการน ามาใช้ปรับปรุงต้นทุนในการบริหารทั้ง 2 ประเด็น ผู้วิจัยของเสนอประเด็นเพ่ิมเติม 
ดังนี้คือ จะต้องพิจารณาถึง บุคคลากรที่จะเข้ามาท าการพัฒนาระบบด้านระบบสารสนเทศ โดยบริษัท 
อาจจะท าตารางข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย และงบประมาณการลงทุน ของการพัฒนาระบบ
โดยผู้ช านาญการทางระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ ที่จะท าการจ้างมาจากแหล่งภายนอก เช่น การจ้าง
หน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ รวมถึงการสอนงานระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากร 
และรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือจะท าพัฒนาระบบเองโดยกลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัท ที่ได้รับมาบรรจุเป็นพนังงานประจ าที่จะท าหน้าที่นี้โดยตรง และเม่ือบริษัท
ได้ท าตารางข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมดไว้ว่าจะ
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เป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ จะท าให้บริษัททราบถึงต้นทุนของการพัฒนาระบบเพ่ือที่จะ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบสารสนเทศต่อไป 

  อภิปรำยผลกำรศึกษำเป้ำหมำยที่  3 
  เป้าหมายการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยอาศัยกลยุทธ์เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมล่าสุดเหนือคู่แข่ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร และกรุณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  จากการสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด จ านวน 1  ท่าน มี
ความเห็นว่า เห็นด้วยกับเป้าหมายการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยท่านได้อธิบายว่าจะต้อง
อาศัยกลยุทธ์เคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงภายใต้กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมล่าสุดเหนือคู่แข่ง  
 จากความเห็นดังกล่าวผู้วิจัย เป้าหมายการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยอาศัยกลยุทธ์

เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงภายใต้กระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมล่าสุดเหนือคู่แข่ง ที่จะประสบความส าเร็จ

ไปไม่ได้หากปราศจากการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ หรือซัพพลายเออร์ ที่จะเข้ามาช่วย

แบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆในเรื่องสินค้าเคมีภัณฑ์ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นจุด

ที่ต้องเพ่ิมเติมคือ บริษัท ควรจะท าการคัดสรร Classified ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางการค้าโดยมุ่ง

ประเด็นไปที่ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในทิศทางบวกในวงการของธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากการสอบถาม

บุคลากรในวงการที่มีประสบการณ์ หรือจากแฟ้มข้อมูลเอกสารที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์งบ

การเงินที่น่าเชื่อถือของบริษัทที่จะท าการร่วมลงทุน และจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือแม้แต่

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในประเทศ และต่างประเทศจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัท และฝ่ายบริหาร

ได้ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และช่วยให้เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ดังกล่าวประสบความส าเร็จใน

ประเด็นที่เสนอมาสนับสนุนเพ่ิมเติมภายใต้กรอบแนวคิดในการวิจัยว่าเป็นไปได้จริง 

  อภิปรำยผลกำรศึกษำเป้ำหมำยที่  4 
  เป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร โดยอาศัยกลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากร
บุคคลให้มีทักษะสูงขึ้น มุ่งประเด็นการเติมองค์ความรู้ เรื่องสารเคมี จากระดับ Basic Chemicals 
ไปสู่ Advance Chemicals ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรุณาแสดงความเห็น ในที่นี้ ทางผู้บริหารได้ให้การ
สัมภาษณ์จ านวน 1 ท่าน และได้แสดงความคิดเห็นว่ามีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับเป้าหมาย
ดังกล่าวฯโดยจะต้องอาศัยกลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะสูงขึ้น มุ่งประเด็นการ
เติมองค์ความรู้ เรื่องสารเคมี จากระดับ Basic Chemicals ไปสู่ Advance Chemicals    
 จากความเห็นดังกล่าวผู้วิจัย มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการอภิปรายผลครั้งนี้คือ การเพ่ิมในเรื่อง
ของการจัดท าแนวนโยบายพัฒนาบุคลการ ร่วมกับกับฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหาร ซึ่งเน้นไปท่ีเพ่ือการ
พัฒนาให้บริษัทเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัท การท ากิจกรรมร่วมกัน การให้
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ค าแนะน า การสาธิต ที่นอกเหนือจาก การเติมองค์ความรู้เรื่องสารเคมีภัณฑ์แล้ว ควรท าการประเมินผล 
การเรียนรู้ที่ได้เพ่ิมเติมให้แก่บุคลากร ว่าสิ่งที่ได้ท าฝึกฝนไปนั้น บุคลากรได้มีการพัฒนาจากทักษะจาก
ระดับ Basic Chemicals ไปสู่ Advance Chemicals จริงหรือไม่ เพราะถ้า บุคลากรยิ่งมี  “ปีรามิดแห่ง
ความคิด” ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใด ก็เปรียบได้กับการซ้อนทับของการตกผลึก แห่งระบบความคิดที่มี
ขั้นตอนตามระดับความเข้มข้นขององค์ความรู้ในระดับรากฐานไปจนสู่จุดสูงสุดแห่งระดับความคิด ณ เวลา 
หรือ ช่วงเวลานั้น ๆ กล่าวคือ ยิ่งความสูงของยอดปีรามิดสูงเท่าไหร่ มุมมองรอบด้าน 360 องศาของการ
มองจะครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างขวางมากออกไปเท่านั้น เปรียบได้กับ นักบริหารที่จะสามารถสร้างกลยุทธ์ 
และมีกระบวนทัศน์ที่กว้างไกล ครอบคลุมทุกปัจจัยแห่งปัญหาในอนาคต  

  อภิปรำยผลกำรศึกษำเป้ำหมำยที่  5 
  เป้าหมายการสร้างพันธมิตรทางการค้าเ พ่ือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากรและ
ความสามารถเพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกัน โดยมุ่งประเด็นไปที่กลยุทธ์การเป็นพันธมิตร กับ
องค์กรไม่แสวงหาก าไร เช่น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือท าให้องค์การสามารถ
เข้าถึงผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ และการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิต
สินค้าโดยวิธีการร่วมทุน ท าให้สามารถมีแหล่งรองรับสินค้าเคมีภัณฑ์ได้อย่างสม่ าเสมอ 
  จากความเห็นดังกล่าว ผู้วิจัย  มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการอภิปรายผลครั้งนี้คือ จากแต่เดิมที่
บริษัทของเรา อาจมองว่าพันธมิตรทางธุรกิจนั้นหมายถึงคู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้าของเราเท่านั้น แต่
ในบางครั้งผู้วิจัยได้คิดเห็นเพ่ิมเติมจากประสบการณ์ในการท างาน นั้นก็คือ คู่แข่งในทางธุรกิจ ก็อาจที่จะ
สามารถให้ผลกระทบในแง่บวก แก่องค์การของเราได้เช่นกัน หากเราสามารถน ากลยุทธ์ทางการบริหารใน
เรื่องการสร้างพันธมิตรทางการค้า ของเรานั้นมาจัดสรรให้เกิดผลเชิงบวก (Positive-sum game) ที่จะจบ
ลงด้วยการ Win-Win ของทุกฝ่าย โดยได้แก่ การที่ทั้งสองฝ่ายได้มีช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ 
กับคู่แข่ง เช่นในกรณีที่บริษัทคู่แข่งก าลังประสบปัญหา หรือสภาวะความเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ท า
ให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทัน แทนที่บริษัทของเราจะเข้าไปช่วงชิงโอกาสในเวลานี้ แต่ถ้าเราน าหลักการ
บริหารกลยุทธ์ของการสร้างพันธมิตรมาใช้ในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงบวก พยายามหาโอกาส และยื่นมือเข้า
ไปช่วยเหลือเพ่ือที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันในอนาคต หรือการที่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เดียวกัน 
ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม หรือคัดค้านข้อบังคับ กฎระเบียบ ในทางกฎหมายของภาครัฐ ที่อาจจะส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกลุ่มธุรกิจ หรือมีความไม่เป็นธรรม กลุ่มยังสามรถร่วมมือกัน ในการช่วยกันผลักดันให้ไป
ในทางที่ถูกที่ควร หรือทางที่ถูกต้องนั้นเอง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ไว้ เพราะในการ
ท าธุรกิจผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเราจะต้องใช้มุมมองรอบด้าน การมองมุมที่กว้างขึ้นจะช่วยให้บริษัทสามารถเติม
เต็มเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของบริษัท เพ่ือให้ได้กลยุทธ์เชิงรุก 
และกลยุทธ์เชิงรับที่ดีที่สุดเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายตามกรอบความคิดการวิจัยของบริษัท สามารถ
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จัดล าดับความส าคัญเพ่ือก าหนดแผนงานปฏิบัติงานในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ มกราคม 2562- 
ธันวาคม 2562 ได้ตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1 แผนปฏิบัติงาน บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ของแผน กำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

-กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า
ต่างประเทศเพิ่มสดัส่วนลูกค้า
เป็น 30%  

-ไปยังประเทศพม่า 
ลาว กัมพูชา ประเทศ
ละ 10% ภายในปี 
2562   

-โดยการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าเคมภีัณฑ์ใน
ระดับนานาชาติเพื่อเป็น
การขยายฐานกลุ่มลูกค้า
ในต่างประเทศการ 

เริ่ม ม.ค.62 - ธ.ค.62 

-ปรับปรุงต้นทุนการบริหาร
จัดการดา้นการส่งขน สินค้าให้
ลดลง 25% ต่อเดือน  
-ปรับปรุงต้นทุนการบริหาร
จัดการดา้นสินค้าคงคลังให้ลดลง 
10% ต่อเดือน  
 
 
 

-โดยวิธีการน าระบบ 
GPS Tracking มา
ติดตั้งใน รถขนส่งสินค้า 
-โดยวิธีการน า
โปรแกรม Express for 
Windows เข้ามาช่วย
สนับสนุนให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ และลด
ค่าใช้จ่าย  

-พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสินค้า  
และการขนส่งสินค้าโดย
การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาระบบเพื่อลด
ต้นทุนในการบริหาร
จัดการดา้นการส่งขน 
และด้านสินค้าคงคลัง 

เริ่ม ม.ค.62 - ธ.ค.62 

-กลยุทธ์สร้างสินค้าเคมีภณัฑ์ที่มี
คุณภาพสูงเหนือคู่แข่งภายใต้
กระบวนการผลติที่มีนวัตกรรม
ล่าสดุเพื่อให้สินค้าเคมภีัณฑม์ี
คุณภาพทีสู่งขึ้น  

-โดยลดระยะเวลา 
และกระบวนการใน
การท างานของลูกค้า
ให้สั้นลง เช่น
นวัตกรรมในการเพิ่ม
ค่า pH ในสระว่ายน้ า
ให้เร็วขึ้น  
 
 

-เลอืกใช้เคมีภณัฑ์ที่มี
คุณภาพสูง ประหยดัเวลา 
และกระบวนการผลิต 
ภายใตก้ระบวนการผลติที่มี
นวัตกรรมล่าสดุ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกคา้ที่
ต้องการสินคา้ที่มีคณุภาพสูง
และประหยัดเวลา  
ในการผลติและน าเข้า 

เริ่ม ม.ค.62 - ธ.ค.62 

-กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถ
เชิงสมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลให้มีทักษะสูงขึ้น  

-มุ่งประเด็นการเติม
องค์ความรู้เรื่อง
สารเคมีเป็นแกนหลัก 
จากระดบัท่ีเป็น Basic 
Chemicals ไปสู่ 
Advance Chemicals  
 

-ส่งบุคลากรทุกระดับใน
บริษัทไปอบรมด้านการ
จัดท าเอกสารด้านความ
ปลอดภัยสารเคมี SDS 
ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ พร้อม
อบรมความรู้เรื่องสารเคมี

เริ่ม ม.ค.62 - ธ.ค.62 
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ของแผน กำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ให้เป็นผู้ช านาญการใน
ด้านการจดัเก็บ และวิธี
น าไปใช้อย่างถูกต้อง  

-กลยุทธ์การเป็นพันธมติรกับ
องค์กรไม่แสวงหา
ก าไร เช่น สถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 
 

-เพื่อท าให้องค์การ
สามารถเข้าถึง
ผลงานวิจัยหรือ 
เทคโนโลยีใหม่  
และการเป็นพันธมิตร
ร่วมกันระหว่าง 
ซัพพลายเออร์ หรือ
ผู้ผลิตสินค้า 

โดยวิธีการร่วมทุนร่วมกับ
คู่ค้าหรือซัพพลายเออร ์
ที่จะท าให้สามารถมี
แหล่งรองรับสินค้า
เคมีภณัฑไ์ด้อย่าง
สม่ าเสมอ 

เริ่ม ม.ค.62 - ธ.ค.62 

  5.3 ข้อเสนอแนะ  
 นักศึกษาเรียนน าเสนอข้อเสนอแนะใน 4 มิติ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะมิติเชิงปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะมิติเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะมิติเชิงบูรณาการ และข้อเสนอแนะมิติในการท าการศึกษา
ครั้งต่อไป ดังนี้  
    5.3.1 ข้อเสนอแนะมิติเชิงปฏิบัติ  การน าเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่ได้จาก 
การศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน ผู้วิจัยขอน าเสนอแนะในมิติเชิงปฏิบัติ โดยจะต้อง มีการสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกัน 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่จะต้องมีทักษะในการก าหนดยุทธ์วิธีที่เหมาะสม  
เพ่ือบุคลากรภายในบริษัท สามารถในการน าไปปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการ  แผนงาน 
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ มีการตั้งปณิธานความ
ปรารถนาอันมุ่งมั่น ที่จะน าแผนไปปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการสื่อสารภายในเพ่ือเกิดการรับรู้ และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และเน้นการสนับสนุนการ มีส่วน
ร่วม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในบริษัท มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งมีการติดตามผลในการน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
    5.3.2 ข้อเสนอแนะมิติเชิงนโยบำย การน าเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่ได้จาก 
การศึกษาตามกรอบแนวคิด ในการวิจัยไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน ผู้วิจัยขอน าเสนอแนะ ในมิติเชิงนโยบายโดยได้ท าการเสนอแนะ มิติเชิงนโยบาย น าไปเป็น
นโยบายเชิงรุก และนโยบายเชิงรับ ให้มีความชัดเจน ต่อเนื่องเชื่อมโยงสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ เพ่ือน าไปเป็นนโยบาย ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด
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ไว้ โดยทั้งนี้ การน าผลที่จากการศึกษาวิจัยมาใช้ ยังเพ่ือสนับสนุนผลการศึกษาในการวิจัยว่าท าได้จริง
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จ ากัด 
    5.3.3 ข้อเสนอแนะมิติเชิงบูรณกำร การน าเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่ได้จาก 
การศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน ผู้วิจัยขอน าเสนอแนะในมิติเชิงบูรณการ ดังต่อไปนี้ 
    1. ต้องท าการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในบริษัท ให้ความส าคัญกับมิติของการมีส่วน
ร่วม ให้มีความรู้ ความสามารถ มารองรับการท างานในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะการรับรู้นโยบาย อย่าง
เข้าใจ และถ่องแท้โดยสามารถถ่ายทอด นโยบาย หรือแผนที่จะน าไปสู่ผลการด าเนินงานในการน าไป
ปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ รวมถึงพัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นของบุคลกากรที่ท าให้
สามารถท างานเป็นทีม และสามารถท างานได้หลายหน้าที่ ตลอดจนปรับกระบวนทัศน์ และทัศนคติของ
บุคลากรให้สนองตอบการท างานแนวใหม่ 
    2. เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยขยายขอบเขตทางความคิดของผู้น าทุก
ระดับ ผู้มีส่วนร่วม หรือตัวบุคลากรในบริษัท ให้เกิดการคิดนอกกรอบไม่ก าจัดแต่สิ่งเดิม  ๆ ที่ท าเป็น
ประจ าซ้ า ๆ และมุ่งหาความเป็นไปได้จากสิ่งที่จ ากัด หรือสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ให้เกิดการคิดเชิง
บูรณาการ เพ่ือสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเอง และต่อบริษัท  การฝึกการคิด
วิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ จะช่วยผลักดันให้บุคลากรทุกระดับภายในบริษัท เข้าใจในเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ที่บริษัท ต้องการผลักดัน และส่งผลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้น าไปสู่มิติในด้านผลส าเร็จ  
   3. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เพ่ือสนับสนุนการท างานเชิงรุกให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และ แผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ต่อองค์การเอง และประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม อนึ่งประโยชน์ของ
กลุ่ม (Benefits of Groups) ก่อให้เกิดการเพ่ิมพูนทรัพยากร จากการท างานร่วมกัน โดยการน าทักษะ 
พรสวรรค์ ข้อมูลข่าวสาร พลังงานต่าง ๆ มารวมกันท าให้มีทรัพยากรต่าง ๆ  มากกว่าการท างานคนเดียว  
ดังนั้นกลุ่มจึงช่วยให้สามารถจัดการกับงานที่ไม่สามารถท าได้ส าเร็จเพียง คน ๆเดียวได้ กลุ่มยังมีประโยชน์
ในแง่ของการมีทรัพยากรที่หลากหลาย สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้ และกลุ่มยังช่วยในการตัดสินใจ   
 ในส่วนของ กลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิก คือ กลุ่มเป็นกลไกส าคัญของการเรียนรู้ สมาชิกจะ
เรียนรู้จากองค์การและเพ่ือร่วมงาน และเลือกรับเอาทักษะใหม่  ๆ มาเป็นกลยุทธ์สร้างผลงาน
ปฏิบัติงาน  (อุดม ทุมโฆษิต, 2544) และจะท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การ กับภาครัฐ
ในการรับข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  ทั้งทางตรง  และทางอ้อมเพ่ือให้บริษัทได้ตั้งรับกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันที่ดุเดือด และไม่มีกฎตายตัวในการท า
ธุรกิจ เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ให้ได้เสมอ 
    5.3.4 ข้อเสนอแนะในกำรท ำกำรศึกษำครั้งต่อไป 
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    1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไป ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
กลุ่ม รวมถึงช่วงเวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาที่สั้น อาจน้อยเกินไปในความเป็นไป
ได้ที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
    2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาระเบียบวิจัยเชิงปริมาณเพ่ิมเติม ด้วยการ
เก็บแบบสอบถามกับลูกค้าที่ได้ท าการซื้อขายสินค้ากับทางบริษัท เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการอย่าง
แท้จริงของลูกค้าอย่างแน่ชัด และน าผลจากการศึกษาเชิงปริมาณมาศึกษาต่อด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในประเด็นที่สนใจ จะท าให้ได้ข้อมูลที่มาสนับสนุนประเด็นการศึกษาที่ครบถ้วน และยังส่งผล
ให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอีกด้วย 
    3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรด าเนินการเปรียบเทียบ กับบริษัทที่ประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ 10 อันดับแรกจากรายงาน หรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จากกระทรวงพาณิชย์ หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรมรม โดยอาศัยกระบวนการ การวิเคราะห์ SWOT Analysis, PEST Analysis 
เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึง จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ของบริษัทท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจเคมีภัณฑ์  
    4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนธุรกิจเคมีภัณฑ์ใน
เรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่มีการเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ จัดเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง
ในการด าเนินธุรกิจเพราะ มีการเชื่อมโยงของการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตน าเข้า การขอใบอนุญาตสะสม 
(การจัดเก็บสารเคมีที่ถูกต้อง รวมถึงสถานที่จัดเก็บ) รายงานการขายสารเคมี โดยเฉพาะสารเคมีประเภท
วัตถุอันตราย ที่จะท าให้บริษัท มีโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นในอนาคต 
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